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Nota sobre l’ús del llenguatge inclusiu 

 

Com a política del grup de treball, utilitzem un llenguatge inclusiu sempre que sigui possible. Per tant, 

el plural d'aquesta proposta està escrit en femení, fent referència a «persones». També utilitzem 

paraules en gènere neutre sempre que sigui factible. L'ús del llenguatge inclusiu sorgeix d'un 

compromís per contribuir a la construcció de l'equitat de gènere, entre altres equitat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i Empuriabrava interès en conèixer en profunditat quins 

habitatges buits té en el seu municipi, i d’aquesta manera poder actuar en conseqüència i 

enfocar en la direcció correcte les actuacions i polítiques d’habitatge que han de regir en els 

propers temps el municipi. 

Gaudint de la subvenció de la Diputació de Girona “Subvencions als ajuntaments per a estudis, 

plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2020”  

l’Ajuntament ha encarregat l’elaboració del present estudi a undos arquitectura cooperativa. 

 

1.1. OBJECTE 

L’Ajuntament ha decidit encarregar aquest estudi per a poder tenir un document d’anàlisi 

concret i específic que doni suport a l’equip municipal a l’hora d’aplicar polítiques d’habitatge, a 
partir de les dades d’ocupació dels habitatges existents al municipi i quines són les seves 

característiques. 

Per a la redacció d’aquest estudi s’han treballat les necessitats específiques de Castelló 

d’Empúries. Les necessitats detectades per l’Ajuntament són: 

• Tenir una fotografia de quants habitatges buits hi ha al municipi 

• Crear una borsa d’habitatges assequibles, socials i/o emergència 

• Conèixer la titularitat dels habitatges buits: quins es troben en mans de grans tenidors i 

quins en mans de petits propietaris. 

• Augmentar i disposar d’habitatge social de propietat pública 

• Mobilitzar el parc d’habitatges existent  

• Conèixer l’estat dels habitatges en estat de desocupació detectats 

Per fer front i/o donar resposta a les necessitats detectades, l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries i Empuriabrava té com a objectiu el desenvolupament de polítiques públiques per 

generar habitatge social i poder fer front a les necessitat d’habitatge de la població, a la vegada 
que es vol generar habitatge assequible per persones amb dificultats d’accés a l’habitatge així 

com per col·lectius específics  amb dificultats habitacionals (joves, gent gran, persones 

econòmicament vulnerables). També es vol fer especial atenció a les situacions d’ocupació 

sense títol legítim existents al municipi per donar-los resposta bé sigui oferint una alternativa o 

buscant la regularització d’aquestes. 

L’abast del present estudi avarca els barris del municipi ja que es volen realitzar actuacions que 

pugui resoldre o pal·liar el problema en el seu conjunt i que puguin tenir el màxim impacte a tot 

el poble. Per això, l’estudi ha contemplat els 10 barris amb què s’organitza Castelló d’Empúries 
i que es llisten a continuació: Nucli, El Ponent, Els Terrers, Sant Llàtzer, Sant Francesc, El 

Botxí, El Temple, Hort d’en Negre, Hort d’en Mayor i Castelló Nou. 
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Elaboració pròpia 

 

Per a l’activació del parc buit d’habitatges es proposa treballar des de quatre fronts:   

A. Cal conèixer la situació del parc d’habitatges existent en desús. Aquest primer pas és 

fonamental a l’hora de desenvolupar les actuacions per revertir la problemàtica. 
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B. Hi ha molts tipus d’accions i eines que es poden crear per mobilitzar el parc 

d’habitatge buit, però aquestes han de ser realistes i conseqüents amb les 

característiques concretes del municipi i ajustar-se a les seves necessitats i recursos.  

 

C. Per a poder activar el parc d’habitatges buits, cal fer molta difusió i pedagogia; és 

fonamental fer saber a la ciutadania en quin estat es troba el parc habitacional del seu 
municipi i explicar la importància d’un dret tant fonamental com és el d’accés a un 
habitatge digne. També cal treballar en la mediació i motivació de totes les persones 

que intervenen en el procés d’activació del parc ja construït (propietàries, tècniques 

municipals, usuàries, ...) 

 
 

D. Activar el parc en desús. La mobilització dels habitatges buits és una forma de creació 

d’habitatge social més econòmica, ràpida, sostenible i distribuïda que amb la 

construcció d’obra nova, que permet: 

 

1.2. DEFINICIÓ D’HABITATGE BUIT 

Segons la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge, es defineix l'habitatge buit com: 

 

"d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 

per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons 

laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en 

una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui 

objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que 

es pugui considerar buit un habitatge.." Article 3.d Llei 18/20071 

 

D'acord amb la mateixa la llei 18/2007 del dret a l'habitatge, podem classificar els habitatges 

que es troben sense ús en 3 grans blocs: 

- L'habitatge buit, que és aquell que roman desocupat permanentment, sense causa 

justificada, per un termini de més de dos anys. També en aquelles situacions que 
l’habitatge està ocupat però sense títol legítim. 

- L'habitatge desocupat permanentment, que es diferencia de l'habitatge buit pel fet 

que porta menys de dos anys desocupat.  

1Enllaç al Portal Jurídic de la Generalitat: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2007/12/28/18 
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- L'habitatge desocupat per causa justificada, que d'acord amb la mateixa llei, es 

dóna en cas de trasllat per raons laborals, de canvi de domicili per una situació de 

dependència, d'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de 

població i en cas que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent 

de resolució. 

 

  

undos 
arquitectura cooperativa  

4 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
2. DADES DEL MUNICIPI 

 

2.1. DADES GENERALS 

Castelló és sobre un turó d'uns 17 metres d'alçada al bell mig de la plana al·luvial, a la riba 
esquerra del riu La Muga i a uns 4 km del mar. 

El terme municipal està dividit en dues parts: la que originàriament era el nucli del municipi i, a 
uns 2 km en línia recta, un complex turístic arran de mar anomenat Empuriabrava que disposa 
d'una llarga platja i és una de les marines residencials més grans del món, amb uns 24 km de 
canals navegables i amb 5.000 embarcadors privats. A l'estiu es multiplica la població a causa 
de la gran afluència de turistes, podent arribar a una població real d'uns 75.000 habitants. 

També hi trobem altres urbanitzacions com ara Mas Nou, que és a l'altre costat de la carretera 
de Roses, i queda separada d'Empuriabrava, i Castelló Nou que també resta separada, en 
aquest cas del nucli antic, per la mateixa carretera. 

La carretera de Roses (C-260) la comunica amb el cap de comarca, Figueres (a 10 km), per on 
passen la carretera N-II i l'autopista AP-7, i amb la vila de Roses (a 10 km).  

 

2.2. TENDÈNCIA DEMOGRÀFICA DEL MUNICIPI 

El municipi consta de 11.100 habitants (Idescat 2020), que suposa una densitat de població de 
262,40 hab./ Km². Aquests es troben repartits entre el nucli de Castelló i Empuriabrava, on hi 
ha una major concentració d’habitatges. 

Des del primer cens de població que se’n té registre, l’any 1497, el creixement demogràfic va 
ser constant fins l’any 1920, va passar dels 391 habitants de 1479 als 2.506 que tenia el 1920. 
A partir de 1920 i fins a 1960 presenta un descens de la població, que quedarà en 2.009 
habitants el 1960. Durant el període 1970 – 1998 el municipi presenta un augment de població 
que passa dels 2.110 als 5.283 habitants el 1998 (segons dades del Centre d’Estudis 
Demogràfics). 
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A partir de 1998 la població va anar augmentant fins el 2003 (8.165 habitants), el 2004 
presenta una lleugera davallada i després el nombre d’habitants torna a créixer ins a arribar als 

12.220 habitants de l’any 2010, el màxim de població que ha tingut el municipi. A partir de 

llavors, hi ha una baixada del nombre d’habitants fins que el 2016, amb 10.784 habitants, 

comença a augmentar lleugerament fins arribar als 11.100 habitants de 2020. 
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Piràmide demogràfica de la població de Castelló d’Empúries i Empuriabrava l’any 2019 

 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 

De 0 a 14 anys 1.718 15,75% 
De 15 a 29 anys 1.660 15,22 % 
De 30 a 44 anys 2.414 22,13 % 
De 45 a 64 anys 3.143 28,82 % 
De 65 a 84 anys 1.712 15,70% 
De 85 anys i més 259 2,38% 
Total 10.906  

 

Segons les dades extretes de la piràmide demogràfica de l’any 2019 es pot apreciar que el 

major nombre de població es concentra en les franges d’edat entres els  30 i els 64 anys, 

representant un 50,95% respecte la població total, és a dir, la meitat de la població es troba 

dins aquesta franja d’edat.  

Tant per sobre dels 64 anys com per sota dels 30 anys, el nombre de població es veu reduït, 

essent superior entre les edats de 0 a 29 anys, que representen un 30,97% del total, mentre 

que les persones per sobre dels 64 anys són el 18,08% de la població. 
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2.3. ESTAT DE L’HABITATGE 

Al municipi de Castelló d’Empúries i Empuriabrava en el període 1981-2011 el nombre 

d’habitatges es va quasi triplicar, passant dels 6.447 habitatges del 1981 als 16.412 del 2011 

(IDESCAT). D’aquests, dos terços dels habitatges són secundaris en contra d’un 27,5% 

d’habitatges principals. Dels habitatges totals hi consta un 5% que presenten indicis de 
desocupació. S’ha de considerar que en aquestes dades també hi ha comptabilitzats els 

habitatges d’Empuriabrava. 

 

Tipus i evolució de 
l’habitatge 

1981 2011 

1981 % 2011 % 

Habitatges principals 888 13,77 4.523 27,56 

Habitatges secundaris 5.418 84,04 11.045 67,30 

Habitatges buits 141 2,19 844 5,14 

TOTAL 6.447 100 16.412 100 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 

Segons les dades obtingudes en el cens cadastral en aquest estudi el total d’habitatges a la 

població de Castelló d’Empúries i a la urbanització de Castelló Nou hi ha un total de 2.163 

habitatges. 

Si analitzem les dades de 2011 de l’Idescat, dels 16.412 habitatge que diu que hi ha, 4.523 són 

residències principals. Dels habitatges restants 11.045 es destinen a residència secundaria i 

844 presenten símptomes de desocupació. 

 

 

D’aquests habitatges principals, 2.936 d’aquests es troben en règim de propietat privada, 

mentre que 1.243 són de lloguer i 344 no se’n sap el tipus de tinença. Per tant, la major part (un 

64,91%) dels habitatges principals del municipi presenten un règim de tinença en propietat. 

27,50% 

67,30% 

5,15% 

Residència principal 
(4.523) 

Residència secundaria 
(11.045) 

Habitatges amb 
símptomes de 

desocupació (844) 

Habitatges totals 
(16.412) 

Tipus d'habitatges  
dades extretes de l'Institut d'Estadística de Catalunya  (IDESCAT, 2011)  
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Al municipi de Castelló d’Empúries no hi ha registres de que en els últims 20 anys s’hagi 
construït habitatge de protecció oficial (dades extretes de l’Estadística sobre la construcció 

d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya), això contrasta amb les dades 

de demanda municipal d’habitatges de protecció oficial, que sempre ha estat d’una manera 

regular entre 5-7 demandants, si bé l’any 2013 hi va haver un pic de forta demanda amb 29 
persones inscrites (dades extretes de l’Estadística sobre la Demanda d’habitatge protegit de la 

Generalitat de Catalunya).  
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3. ANTECEDENTS 

 

3.1. ACTUACIONS MUNICIPALS RELACIONADES AMB L’HABITATGE 

 L’Ajuntament disposa d’un habitatge que es destina al lloguer social per persones en 

situació d’emergència habitacional 
 En els casos on s’ha dut a terme un desnonament i les persones afectades es troben 

sense possibilitat d’anar a un altre habitatge l’Ajuntament els lloga un habitatge per 

períodes curts (una setmana, un mes, ...). 

 L’Ajuntament disposa d’una línia de subvencions provinent del fons municipal per a la 

rehabilitació de façanes. 

 S’han fet intents per negociar amb la SAREB la mobilització de les propietats que 

disposen en el municipi. 
 S’ha iniciat un programa de masoveria urbana amb la Fundació Ser.Gi, on han de fer la 

funció de mediadors. 
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3.2. AGENTS DEL TERRITORI 

 

AGENTS MUNICIPALS 

Organització de l’Ajuntament, 

departaments que facin polítiques 

d’habitatge, empreses públiques o 

oficines que gestionin temes 

d’habitatge 

Agents de la propietat immobiliària, 

promotors, actors privats, ... 

Entitats, associacions, fundacions, ... 

que treballin o hagin treballat pel dret 

a l’habitatge 

OFICINA D’HABITATGE 
MUNICIPAL en coordinació de 

amb l’àrea de BENESTAR 
SOCIAL 

L’Ajuntament lloga apartaments 

a immobiliàries en cas 

d’emergència habitacional 

FUNDACIÓ SANTA CREU: 

Tenen un bloc a lloguer on es 

regeixen per les pautes de 

Protecció Oficial. Van arribar a 
un acord amb l’Ajuntament 

perquè es prioritzés el lloguer a 

gent empadronada al municipi, 
per gent menor de 30 anys, 

famílies monoparentals o 

persones de més de 65 anys. 

CARITAS 

CREU ROJA 

SERVEIS SOCIALS 

AGENTS SUPRAMUNICIPALS 

Organització supramunicipal i relació amb aquestes 

administracions 

Entitats, associacions, fundacions, ... que treballin o 

hagin treballat pel dret a l’habitatge 

CONSELL COMARCAL 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE 

FUNDACIÓ SerR.Gi 
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4. DADES CONSULTADES I METODOLOGIA D’ESTUDI 

 

4.1. DADES CONSULTADES 

Per fer l’estudi d’habitatges buits de Castelló d’Empúries, s’han consultat i tractat les següents 

bases de dades i estudis estadístics: 

DADES CONSULTADES 

01 Cartografia digital de base del municipi i del nucli o nuclis urbans, a escala adequada i incloent el parcel·lari 

(entre 1:500 i 1:2.000 per als nuclis i entre 1:5.000 i 1:20.000 per al terme municipal). 

Tenir una base cartogràfica amb la que treballar la documentació gràfica de l’informe. Plànols del municipi a 

escala. 

Font: Institut Català de Cartografia i Seu Electrònica del Cadastre 

Recerca per part de l’equip redactor 

02 Dades i informació estadística oficial 
S’han consultat i tractat les dades estadístiques oficials de diversos censos de població i habitatge. 

Objectiu: Tenir una caracterització del parc d’habitatge existent al municipi, previ a la redacció de l’estudi 

Font: IDESCAT, Agència Catalana de l’Habitatge 

Recerca per part de l’equip redactor 

03 Base de dades (número de registre cadastral, adreça, característiques físiques... de la propietat) del cadastre 

actualitzada. Aquestes dades són la base des d’on es comença el treball de tractament i creuament de dades. 

S’han extret les dades del portal online de la seu electrònica del cadastre referents al municipi objecte d’estudi 

Font: Cadastre 

Recerca per part de l’equip redactor 

05 Dades de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) 

Les dades de l’IBI serveixen per a identificar la titularitat dels habitatges buits, podent desgranar si es tracta de 

propietaris particulars o grans tenidors. 

 Font: Ajuntament 

Dades subministrades per l’Ajuntament  

06 Dades estadístiques del padró municipal d’habitants (Adreça i número de persones empadronades) 

Amb aquesta informació es pot realitzar un creuament de dades amb la base cadastral per tal d’identificar quins 

habitatges es troben sense cap persona empadronada i que per tant són susceptibles de trobar-se desocupats.  

Font: Ajuntament  

Dades subministrades per l’Ajuntament 

07 Informació sobre els consums d’aigua procedents de l’empresa subministradora municipal. Dades dels últims 3 

anys 

Els consums d’aigua ens serveixen per fer el segon creuament, on es mira que el consum d’aigua estigui per sota 

dels 5m3. La gestió de l’aigua al del municipi es fa a través d’una empresa externa. 

Font: SOREA 
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Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Dades subministrades per SOREA i per l’Ajuntament 

08 Divisions administratives en què s’organitza el municipi (barris, districtes, etc). 

Ens serveixen per ubicar-nos i organitzar l’estudi per zones 

Font: Ajuntament  

Dades subministrades per l’Ajuntament 

09 Informació general sobre l’organització de l’ajuntament (pressupostos, medis humans i materials, etc.) sobre els 

departaments de l’ajuntament que gestionin les polítiques d’habitatge, i sobre les empreses públiques, gerències, 

oficines o altres organismes autònoms que gestionin aquestes competències, en cas d’existir. 

Ens serveixen per a fer una radiografia de com s’organitza l’ens municipal i quins recursos destina en matèria 

d’habitatge 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament  

10 Organització supramunicipal (Diputació, Consells Comarcals, Agència de l'habitatge...) i quina relació es té amb 

aquestes administracions  

Ens serveixen per a tenir una radiografia de quins serveis utilitza l’Ajuntament per part d’altres administracions 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament   

11 Relació d’agents de la propietat immobiliària, promotors o altres actors privats el paper del quals es consideri 

important per la dinamització del parc d’habitatges desocupat.  

Ens serveixen per a tenir una radiografia de quins agents privats del municipi tenen influència en matèria 

d’habitatge. S’ha elaborat un llistat de les agències immobiliàries, quins promotors o altres actors privats tenen un 

paper important en la dinamització del parc d’habitatge del municipi. 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament   

12 Relació d'entitats, associacions, fundacions... Que treballin o hagin treballat per al dret a l'habitatge  

Ens serveixen per a tenir una radiografia de quins agents privats del municipi tenen influència en matèria 

d’habitatge 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament    

13 Relació i característiques de les actuacions o iniciatives de dinamització del parc d’habitatges desocupat 
desenvolupades durant els darrers anys. També si hi ha  Protocol antidesnonaments, ajudes a la rehabilitació, 

propietat privada amb la que s’està negociant per fer una col·laboració, borsa de lloguer, sancions GT… 

Ens serveixen per saber si des de l’ajuntament s’està fent ja alguna mesura en matèria d’habitatge 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament     
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14 Informació i dades de que es disposi relativa al volum i característiques dels habitatges existents al municipi 

(habitatges desocupats en mans de grans propietaris, habitatges municipals buits, habitatges ofertats a la borsa 

de lloguer social, etc.) 

Ens serveix per a tenir més informació per a la redacció de l’estudi respecte les característiques de l’habitatge al 

municipi 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) i POUM 

Informació subministrada per l’Ajuntament i recerca de l’equip redactor  

15 Altres plans o instruments (Pla de Mandat, Pla estratègic, Pla Local d’Habitatge, etc.) relacionats o que puguin 

emmarcar política o estratègicament les accions per dinamitzar el parc d’habitatges desocupat 

Ens serveix per a tenir més informació per a la redacció de l’estudi respecte les característiques de l’habitatge al 

municipi 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament  

16 Tota aquella altra documentació que es consideri necessària per al desenvolupament de l’estudi  

• Registre de famílies empadronades en situació d’ocupació: L’àrea d’atenció a les persones 

d’ajuntament disposa d’un llistat de les persones que es troben en situació d’ocupació 

Font: Ajuntament (serveis socials) i policia urbana 

Informació subministrada per l’Ajuntament 

* Les bases de dades que s’han consultat i tractat, en general no estan preparades per exportar-les d’una manera 

eficaç i eficient; sovint les nomenclatures dels carrers i la falta d’actualització de dades fan que la seva exportació i 

tractament siguin costosos i difícilment sistematitzable.  

 

4.2. FASES DE L’ESTUDI 

L’elaboració d’aquest estudi s’ha basat en cinc fases:  

 

 

Fase 0 - Organització i calendarització 

S’ha elaborat un cronograma de les diferents tasques a realitzar. S’ha proposat el calendari de 

les fases que s’ha considerat més adient per l’execució dels treballs de redacció on s’ha 

detallat la planificació temporal dels treballs de redacció en relació als diferents apartats del 

document a elaborar, s’han identificat les principals etapes, i s’han marcat les fites de major 

importància 

Resultat:Calendari (veure a l’annex A) 
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Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
Fase 1 – Recollida d’informació prèvia 

En aquesta fase s’ha recollit tota la informació de la que disposa l’Ajuntament, i l’ha 

proporcionat a l’equip redactor per poder començar a treballar. Paral·lelament, l’equip redactor 

ha cercat i recollit informació i dades generals (IDESCAT, ICC, Departament Habitatge, 

cadastre...) i s’han consultat vàries fonts que també han aportat informació relativa al municipi. 
Alhora, s’han consultar els portals immobiliaris que tenen parc d’habitatgedel municipi publicat 

a la seva web. 

 

Fase 2 – Anàlisi i diagnosi 

Un cop fet el planejament general s’ha procedit a l’anàlisi i la diagnosi en diferents etapes, 

partint d’una perspectiva general que s’ha anat acotant per identificar quins són els habitatges 

buits. També s’han analitzat els recursos en matèria d’habitatge al municipi. 

A continuació es descriu la metodologia d’estudi emprada. 

 

METODOLOGIA D’ESTUDI:  

 

Tractament de dades: HABITATGES EXISTENTS (cadastre, IBI i taxa d’escombraries) 

La primera tasca desenvolupada ha sigut crear un registre amb tots els habitatges existents al 

municipi. Per aconseguir-ho primer s’ha treballat amb les dades del Cadastre, tant amb el llistat 

de dades genèriques com amb les fitxes individualitzades de cadascun dels immobles. Per 

poder detectar el major nombre d’habitatges existents o per clarificar algunes adreces, també 

s’han comparat les dades del cadastre amb la informació dels rebuts de l’IBI i de les 

escombraries. 

Aquest primer tractament ens ha permès tenir un registre d’immobles existents al municipi. 
Alhora s’han comparat les dades del Cens d’edificis de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

Resultat:1r registre d’immobles existents al municipi amb les característiques tipològiques, 

referències cadastrals, adreça, any de construcció, superfície i propietat. 

Fonts per a la consulta: 

− Dades estadístiques de la Generalitat de Catalunya 

− Dades estadístiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

− Cadastre  

− IBI 

− Taxa d’escombraries 
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Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
Dificultats amb les que ens hem trobat: 

− Finques cadastrals que consten com a habitatge però que per visualització o superfície 

s’han descartat ja que es tracten de indústries o aparcaments 

− Noms i números de carrer que no quadren entre les diferents fonts de consulta 

− Incoherències entre les dades del cadastre i la resta de dades, ja sigui per falta 

d’actualització com per errors a l’hora de l’elaboració. Aquests errors s’han identificat i 

s’han corregit amb l’Ajuntament. 

 

Primer creuament: EMPADRONAMENTS (Padró d’habitants) 

Aquest primer creuament es fa per descartar tots aquells habitatges que tenen persones 

empadronades. El treball consisteix en creuar el llistat d’habitatges existents (fruit del primer 

tractament) amb el llistat d’habitatges que almenys ha tingut una persona empadronada en els 

últims 3 anys. 

Resultat:Llistat amb els habitatges amb indicis de desocupació 

Fonts per a la consulta: 

− Padró municipal 

Dificultats amb les que ens hem trobat: 

− Diferents nomenclatures, a cadascuna de les bases de dades, en relació al nom del 

carrer, el número, l’escala, el pis i la porta de les adreces dels habitatges. 

− El Padró d’habitants no incorpora la referència cadastral dels habitatges i, per tant, no 
hi ha cap codi identificador que ajudi a fer un creuament sistematitzat. 

*Aquesta dificultat en el creuament de les bases de dades dificulta la tasca i pot donar lloc a errors que es depuren amb 

el treball de camp i les enquestes. 

 

Segon creuament: CONSUMS D’AIGUA 

En aquest segon creuament es descarten aquells habitatges on el consum d’aigua és igual o 

superior a 5m3 d’aigua anual. És considera que un habitatge per sota d’aquest consum té 

indicis de desocupació. 

Per tant, es creua el llistat fruit del primer creuament (Cadastre/IBI/Taxes escombraries + 

Padró), amb el llistat d’habitatges que han tingut, durant més de 2 anys, un consum inferior a 

5m3 d’aigua anual. 

Resultat:Llistat amb els habitatges amb indicis de desocupació (descartant els del primer 

creuament amb consums superiors  a 5m3 en els últims 3 anys) 

undos 
arquitectura cooperativa  

16 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
Fonts per a la consulta: 

− Consums d’aigua (empresa distribuïdora i Ajuntament) 

Dificultats amb les que ens hem trobat: 

− Les dades de consum d’aigua tenen problemes de nomenclatura, no coincideixen amb 
les del padró, i no incorporen les referències cadastrals. 

− Primerament a la informació obtinguda només hi constava el registre d’aigua segons 

“si/no”. Es va tornar a sol·licitar però amb els consums anuals en m3 per poder operar 

amb més fidelitat. 

 

Treball de camp. Inspecció visual 

Posteriorment s’ha realitzat un treball visual des del carrer als diferents immobles amb indicis 

de desocupació, fruit del creuament de les bases de dades, per tal de descartar aquells 

habitatges que mostren una clara situació d’activitat2 i alhora detectar possibles errors deguts a 
la diferència de nomenclatures de les adreces de les diferents bases de dades. 

Posteriorment i un cop desgranada la llista amb els habitatges amb indicis de desocupació 
definitius, per complementar aquesta informació es proposa la creació d’una enquesta 

juntament amb l’Ajuntament via correspondència al domicili fiscal del titular per tal de verificar la 

situació de l’habitatge, el perquè del seu abandonament (en cas de que realment sigui buit), 

l’estat en que es troba (ruïnós, per rehabilitar, bon estat, ...) o la possibilitat de movilitzar-lo en 

forma de lloguer social o assequible o altres alternatives.  

Resultat: Com a resultat d’aquest procés, s’ha obtingut un global d’habitatges amb indicis de 

desocupació permanent, i en funció de la informació recopilada, de les seves característiques i 

potencial de dinamització: localització; característiques físiques (tipologia, estat de conservació, 

etc.); tipus de propietat de l’edifici on s’ubiquen (pública o privada; grans o petits propietaris), 
any de construcció, superfície construïda i fotografia de l’immoble si ha estat possible 

aconseguir-la. 

 

Fase 3 – Propostes d’actuacions 

Un cop identificats i classificats els habitatges buits s’ha buscat quina és la millor estratègia per 

donar resposta al problema i s’han plantejat, juntament amb l’equip municipal, una sèrie de 

propostes d’intervenció susceptibles d’impuls per part de l’ajuntament.  

Aquest treball es desenvolupa conjuntament amb l’Ajuntament per tal de que es puguin ajustar 

a la realitat del municipi i a les seves possibilitats d’aplicació real. 

2Poden ser indicis d’ocupació: roba estesa, plantes ben cuidades, que la bústia estigui buida o amb cartes 
amb dates properes, contesten a l’intèrfon, es visualitza una persona o animal dins l’habitatge... 
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Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
Resultat:Llistat amb diferents propostes per a l’activació del parc desocupat cap a un parc de 

assequible 

 

Fase 4 – Redacció de la documentació 

Un cop processades les dades i obtingudes les conclusions s’ha procedit al redactat de 

l’informe, en el qual s’han plasmat els resultats obtinguts i les mesures proposades per tal de 

pal·liar-les.  

Resultat: Informe de l’estudi d’habitatges buits al municipi 
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Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

 

5.1. LES DADES ESTUDIADES 

Tractament de dades: HABITATGES EXISTENTS  

Segons la base de dades del cadastre, a mes d’Agost de 2020 hi ha un total de 2.163 
habitatges al municipi de Castelló d’Empúries.  

En el primer tractament de dades s’han detectat 84 immobles amb ús habitatge dels que no es 

disposa prou informació per a incloure’ls a l’estudi. Això ha comportat que l’estudi es centri en 

els 2.079 restants. Els habitatges descartats es troben a les afores del municipi. 

1r tractament: HABITATGES EXISTENTS 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

Cadastre, IBI i taxa d’escombraries 84 habitatges 2.079 habitatges 

 

1r creuament: EMPADRONAMENT 

Aquest primer creuament serveix per descartar tots aquells habitatges on hi ha persones 

empadronades.  

El creuament s’ha fet a partir de creuar les dades obtingudes del primer tractament amb el 

llistat d’empadronament dels últims 3 anys (2018, 2019 i 2020).  

Castelló d’Empúries té 1.436 habitatges empadronats registrats els últims 3 anys. Per tant, 

resten 643 habitatges. 

1r creuament: EMPADRONAMENT 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

Padró d’habitants del municipi dels 

anys 2018, 2019 i 2020 
1.436 habitatges 643 habitatges 

 

2n creuament: CONSUMS D’AIGUA 

Aquest segon creuament s’ha realitzat a partir de les dades obtingudes en el primer creuament 

(643 habitatges) creuades amb els consums d’aigua dels últims 2 anys, subministrats per 
l’empresa subministradora. 

Amb aquest segon creuament s’han pogut descartar 110 habitatges. D’aquests habitatges se 

n’han detectat 357 que tenen un consum prou baix per poder-los considerar buits o que no 
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estan donats d’alta i 169 que presenten dubtes ja que hi ha comptador centralitzat o problemes 

amb la numeració. 

2n creuament: CONSUMS D’AIGUA 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

Consums d’aigua dels anys 2018 i 

2019 
117 habitatges 526 habitatges 

 

Inspecció visual 

El treball de camp s’ha fet al llarg de varis dies per tot el municipi, on s’han localitzat els 

habitatges sobre els que hi havia dubtes amb la seva direcció, s’han descartat els habitatges 

que clarament estaven habitats, s’han descartat els immobles que tenien altres usos com 

magatzems o tallers i s’han comprovat els habitatges en mans de grans tenidors susceptibles 
de estar habitats en situació irregular. 

S’han descartat 365 habitatges, quedant com a resultant amb indicis de desocupació 284 

habitatges. 

INSPECCIÓ VISUAL 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

- 365 habitatges 161 habitatges 

 

5.2. RESULTATS DE L’ESTUDI D’HABITATGES BUITS 

Amb el creuament de bases de dades, el treball visual i l’enquesta s’han detectat un total de 
161 habitatges amb indicis de desocupació, respecte els 2.163 habitatges totals del municipi.  

Per tant, els habitatges amb indicis de desocupació localitzats corresponen a un 7,40% dels 

habitatges totals del municipi. 

undos 
arquitectura cooperativa  

20 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

 

 

5.3. CARACTERÍSTIQUES DEL PARC VACANT 

 

5.3.1. Habitatges buits 

 

5.3.1.1. Habitatges buits per barris 

El barri més afectat per als habitatges buits és el del Nucli, representant un 82% del total. Es 

tracta de la zona amb els habitatges de més antiguitat, on probablement el pas del temps ha 
provocat que els edificis es trobin en estat de degradació més fàcilment i l’accessibilitat a 

aquests habitatges no sigui la òptima. 

El segon barri amb més habitatges desocupats és Castelló Nou, on tots són de tipologia 

unifamiiliar. 
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5.3.1.2. Habitatges buits segons estat 

Si bé la majoria d’habitatges amb indicis de desocupació presenten un bon estat aparent s’ha 

detectat un 8% d’habitatges que presenten diferents signes de degradació i un 4%  es troba en 

estat quasi ruïnós. També s’han detectat que el 3% dels habitatges està tapiat i un 1% en 

ruïnes. 

 
La inspecció realitzada ha estat únicament visual per l’exterior dels immobles, per tant el seu 

estat està referit a l’aspecte extern, se’n desconeix l’estat de l’interior i les condicions 

d’habitabilitat i accessibilitat.  

S’ha considerat que un habitatge es troba en estat de degradació quan presenta danys a la 

façana com despreniments de l’arrebossat, fusteries trencades o inexistents, etc., en mal estat 

quan es poden apreciar danys importants en la façana i l’estructura  i en ruïna quan l’estructura 

ha col·lapsat. 
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5.3.1.3. Habitatges buits per superfícies 

S’ha detectat que una gran part dels habitatges buits del municipi (43%) tenen una superfície 

construïda de més de 200 m2. En segon lloc hi ha els habitatges entre 101 i 200 m2, que 

representen un 30% del total i els habitatges amb una superfície entre el 51 i els 100 m2 que 
representen una quarta part, del parc desocupat.  

Això es deu per una banda a les cases de la urbanització de Castell Nou, que tenen grans 

superfícies i per altra a moltes de les cases del Nucli, habitatges antics que disposen de molta 

superfíe. 

 

 

5.3.1.4. Habitatges buits per tipologia 

S’ha detectat una gran presència d’habitatges unifamiliars (71%), en contra d’un terç dels 

habitatges que són plurifamiliars. 

 

 

 

5.3.1.5. Habitatges buits per any de construcció o gran reforma 
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Quasi dos terços dels habitatges amb indicis de desocupació, un 63%, tenen una antiguitat de 

més de 45 anys els quals la Generalitat els hi exigeix que passin la Inspecció Tècnica de 

l’Edificació (ITE) ja que és més factible que es trobin degradats i requereixin intervenció. 

Construïts en els últims 25 anys s’ha detectat un 15% dels habitatges, de manera que aquests 

edificis s’haurien de trobar en bon estat. 

 
 

5.3.1.6. Habitatges buits per tipus de titular 

La gran majoria dels habitatges buits del municipi (91%) tenen com a titulars a propietaris 

particulars, mentre que un 9% està en mans de grans tenidors (bancs, fons d’inversió, 

promotores, ...).  

S’han considerat els propietaris particulars com a petits propietaris, ja que no és possible 

esbrinar si té més immobles en la seva propietat. 

La titularitat de l’immoble es pot consultar a la llista definitiva d’habitatges buits que es troba a 

l’annex C d’aquest informe. 

 

 

5.3.2. Quadre resum dels resultats 
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Per tal de facilitar la comprensió de les dades extretes en el present estudi s’ha elaborat un 
resum dels diferents paràmetres analitzats: 

 

HABITATGES BUITS AL MUNICIPI 

 Habitatges totals Habitatges habitats Habitatges buits 

nº hab. buits 2.163 2.002 161 

% 100% 92,30% 7,40% 

 

HABITATGES BUITS PER BARRIS 

 Nucli Els 
Terrers 

El 
Temple El Botxí Sant 

Francesc Sant Llàtzer Castelló 
Nou 

nº hab. buits 132 4 1 1 1 5 17 

% 82% 2% 1% 1% 1% 3% 10% 

 

HABITATGES BUITS SEGONS ESTAT 

 Bon estat Degradat Mal estat Ruïna Tapiat 

nº hab. buits 135 13 6 2 5 

% 84% 8% 4% 1% 3% 

 

HABITATGES BUITS PER SUPERFÍCIE 

 < 50 m2 51-100 m2 101-200 m2 > 200 m2 n/s 

nº hab. buits 3 38 49 69 2 

% 2% 24% 30% 43% 1% 

 

 

HABITATGES BUITS PER TIPOLOGIA 

 Habitatge plurifamiliar Habitatge unifamiliar 

nº hab. buits 47 114 

% 71% 29% 
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HABITATGES BUITS PER ANY DE CONSTRUCCIÓ O REFORMA 

 2006-2020 1996-2005 1986-1995 1976-1985 1951-1975 < 1950 

nº hab. 
buits 7 17 16 20 43 58 

% 4% 11% 10% 12% 27% 36% 

 

HABITATGES BUITS PER TIPUS DE TITULAR 

 Propietaris/es particulars Grans tenidors 

nº hab. buits 146 15 

% 91% 9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. DIAGNOSI 
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
O

RI
G

EN
 IN

TE
RN

 
 Tendència d’augment de la població 

Els últims anys s’ha vist un augment de la població i hi 

ha una previsió de que segueixi així, degut a les 

oportunitats laborals de la població. 

 Oportunitats laborals 

Oportunitats laborals accessibles per a la majoria de la 

població, sobretot en el sector serveis 

 Baix percentatge d’habitatge buit en 
mans de grans tenidors 

Només un 12% dels habitatges buits es troba en mans 

de grans tenidors. Això simplifica la comunicació i 

afavoreix la possibilitat de tractar de forma 

individualitzada cada cas 

 Alta nombre de sol·licituds d’habitatge 
protegit 

L’Ajuntament cada any rep més sol·licituds d’habitatge 

protegit i un gran nombre de gent que ve a preguntar 

si hi ha habitatge disponible. 

 Parc d’habitatges desocupats en bon 
estat 

Un 84% de l’habitatge amb indicis de desocupació 

presenta un bon estat, el que significa que són 

habitatges que poden ser habitats sense necessitat de 

grans intervencions. 

 

 Alt percentatge d’habitatge antic 

Un 63% de l’habitatge desocupat del municipi té més 

de 45 anys 

 Alt nombre d’habitatges buits al nucli 

La zona del nucli del municipi i sobretot els carrers del 

casc antic és on s’ha vist més afectació per la 

desocupació d’habitatges. Al centre la majoria 

d’aquests habitatges són antics i per tant no es troben 

en tant bon estat ni tenen una bona accessibilitat, 

mentre que a les zones que l’envolten l’habitatge és 

posterior. 

 Baixa oferta d’habitatges en protecció 
oficial 

Tot i haver-hi una gran demanda d’habitatges de 

protecció oficial el municipi no hi pot donar solució, ja 

que la oferta és pràcticament inexistent. 

 Població estacional 

La població estacional a l’estiu i en èpoques de collita 

genera ocupació precària. A més, aquesta població 

sòl dormir en edificis que no compleixen els requisits 

d’habitabilitat, com les barraques. 
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 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 
O

RI
G

EN
 E

XT
ER

N 
 Proper a nuclis urbans més grans 

El municipi es troba pròxim a Figueres, que ofereix els 

serveis que el municipi no té, on s’hi pot arribar 

ràpidament  

 Municipi amb interès 

La seva proximitat als Aiguamolls de l’Empordà, el 

patrimoni monumental del municipi i  la presència de 

platges fa que sigui una localitat d’interès 

 Poble amb bona qualitat de vida 

Tot i no tractar-se d’un poble amb molts habitants, 

Castelló d’Empúries és percep com un poble amb 

bona qualitat de vida i que ofereix els serveis 

necessaris per viure-hi sense necessitat de desplaçar-

se cada dos per tres 

 Bona ubicació 

El municipi està ubicat en una zona amb un entorn 

natural privilegiat, a tocar del mar i pròxim als 

Aiguamolls de l’Empordà. 

 Preus elevats del lloguer 

Castelló d’Empúries tampoc es salva de la 

problemàtica del mercat d’habitatge, que afecta arreu 

del territori amb uns preus prohibitius per a molta 

gent. 

 Empadronaments i ocupacions 

S’han detectat un gran nombre d’ocupacions al 

municipi, sobretot a la zona d’Empuriabrava 
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6. CONCLUSIONS 

Un cop tractades les dades a nivell de municipi i realitzat el diagnòstic d’aspectes positius i 
negatius del municipi en relació a la seva situació envers l’habitatge es realitza un estudi més 
acurat de la situació a cada barri per tal de determinar quines actuacions es poden realitzar. 

 

NUCLI 132 habitatges buits 

10 habitatges 
de grans 
tenidors 

4 habitatges plurifamiliars 

 1 habitatges En venda 

6 habitatges unifamiliars 

 1 habitatge En venda 

 3 habitatges < 300 m2 

 1 habitatge  En mal estat 

 1 habitatge Degradat 

122 
habitatges de 

propietaris 
particulars 

36 habitatges plurifamiliars 

 5 habitatges En venda 

 2 habitatges Local en PB 

 1 habitatge En mal estat 

 1 habitatge Degradat 

 6 habitatges < 250 m2  

86 habitatges unifamiliars 

 7 habitatges En venda 

 9 habitatges  Degradats  

 4 habitatges Mal estat  

 1 habitatge Precintat  

 2 habitatges En ruïnes  

 4 habitatges  Tapiats  

 25 habitatges < 300 m2  
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ELS TERRERS 4 habitatges buits 

1 habitatge de 
grans tenidors 

1 habitatge plurifamiliar 

 1 habitatge < 300 m2 

3 habitatges 
de propietaris 

particulars 

3 habitatges plurifamiliars 

 1 habitatge < 400 m2 

 

EL TEMPLE 1 habitatge buit 

1 habitatge de 
grans tenidors 

1 habitatge unifamiliar 

 1 habitatge < 300 m2  

 

EL BOTXÍ 1 habitatge buit 

1 habitatge de 
propietaris 
particulars 

1 habitatge unifamiliar 

 

SANT FRANCESC 1 habitatge buit 

1 habitatge de 
propietaris 
particulars 

1 habitatge plurifamiliar 

 

SANT LLÀTZER 5 habitatges buits 

1 habitatge de 
grans tenidors 

1 habitatge unifamiliar 

 1 habitatge < 200 m2 

4 habitatges 
de propietaris 

particulars 

2 habitatges plurifamiliars 

2 habitatges unifamiliars 

 1 habitatge Tapiat i <400 m2  
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CASTELLÓ NOU 17 habitatges buits 

2 habitatges 
de grans 
tenidors 

2 habitatges unifamiliar 

 1 habitatge En venda 

15 habitatges 
de propietaris 

particulars 

15 habitatges unifamiliars 

 1 habitatge Degradat 

  3 habitatges < 300 m2 
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Nota sobre l’ús del llenguatge inclusiu 

 

Com a política del grup de treball, utilitzem un llenguatge inclusiu sempre que sigui possible. Per tant, 

el plural d'aquesta proposta està escrit en femení, fent referència a «persones». També utilitzem 

paraules en gènere neutre sempre que sigui factible. L'ús del llenguatge inclusiu sorgeix d'un 

compromís per contribuir a la construcció de l'equitat de gènere, entre altres equitat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i Empuriabrava interès en conèixer en profunditat quins 

habitatges buits té en el seu municipi, i d’aquesta manera poder actuar en conseqüència i 

enfocar en la direcció correcte les actuacions i polítiques d’habitatge que han de regir en els 

propers temps el municipi. 

Gaudint de la subvenció de la Diputació de Girona “Subvencions als ajuntaments per a estudis, 

plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge, any 2020”  

l’Ajuntament ha encarregat l’elaboració del present estudi a undos arquitectura cooperativa. 

 

1.1. OBJECTE 

L’Ajuntament ha decidit encarregar aquest estudi per a poder tenir un document d’anàlisi 

concret i específic que doni suport a l’equip municipal a l’hora d’aplicar polítiques d’habitatge, 

a partir de les dades d’ocupació dels habitatges existents al municipi i quines són les seves 

característiques. 

Per a la redacció d’aquest estudi s’han treballat les necessitats específiques d’Empuriabrava. 

Les necessitats detectades per l’Ajuntament són: 

• Tenir una fotografia de quants habitatges buits hi ha al municipi 

• Crear una borsa d’habitatges assequibles, socials i/o emergència 

• Conèixer la titularitat dels habitatges buits: quins es troben en mans de grans tenidors 

i quins en mans de petits propietaris. 

• Augmentar i disposar d’habitatge social de propietat pública 

• Mobilitzar el parc d’habitatges existent  

• Conèixer l’estat dels habitatges en estat de desocupació detectats 

Per fer front i/o donar resposta a les necessitats detectades, l’Ajuntament de Castelló 

d’Empúries i Empuriabrava té com a objectiu el desenvolupament de polítiques públiques per 

generar habitatge social i poder fer front a les necessitat d’habitatge de la població, a la 

vegada que es vol generar habitatge assequible per persones amb dificultats d’accés a 

l’habitatge així com per col·lectius específics  amb dificultats habitacionals (joves, gent gran, 

persones econòmicament vulnerables). També es vol fer especial atenció a les situacions 

d’ocupació sense títol legítim existents al municipi per donar-los resposta bé sigui oferint una 

alternativa o buscant la regularització d’aquestes. 

L’abast del present estudi avarca els barris del municipi ja que es volen realitzar actuacions 

que pugui resoldre o pal·liar el problema en el seu conjunt i que puguin tenir el màxim impacte 

a tot el poble. Per això, l’estudi ha contemplat els 63 barris amb què s’organitza Empuriabrava 

indicats a la imatge següent: 
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Elaboració pròpia 

 

Per a l’activació del parc buit d’habitatges es proposa treballar des de quatre fronts:   

A. Cal conèixer la situació del parc d’habitatges existent en desús. Aquest primer pas és 

fonamental a l’hora de desenvolupar les actuacions per revertir la problemàtica. 

 

B. Hi ha molts tipus d’accions i eines que es poden crear per mobilitzar el parc 

d’habitatge buit, però aquestes han de ser realistes i conseqüents amb les 

característiques concretes del municipi i ajustar-se a les seves necessitats i recursos.  

 

C. Per a poder activar el parc d’habitatges buits, cal fer molta difusió i pedagogia; és 

fonamental fer saber a la ciutadania en quin estat es troba el parc habitacional del seu 

municipi i explicar la importància d’un dret tant fonamental com és el d’accés a un 
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habitatge digne. També cal treballar en la mediació i motivació de totes les persones 

que intervenen en el procés d’activació del parc ja construït (propietàries, tècniques 

municipals, usuàries, ...) 

 
 

D. Activar el parc en desús. La mobilització dels habitatges buits és una forma de creació 

d’habitatge social més econòmica, ràpida, sostenible i distribuïda que amb la 

construcció d’obra nova, que permet: 

 

1.2. DEFINICIÓ D’HABITATGE BUIT 

Segons la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge, es defineix l'habitatge buit com: 

 

"d) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 

per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons 

laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge 

en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l'habitatge sigui 

objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no impedeix que 

es pugui considerar buit un habitatge.." Article 3.d Llei 18/20071 

 

D'acord amb la mateixa la llei 18/2007 del dret a l'habitatge, podem classificar els habitatges 

que es troben sense ús en 3 grans blocs: 

- L'habitatge buit, que és aquell que roman desocupat permanentment, sense causa 

justificada, per un termini de més de dos anys. També en aquelles situacions que 

l’habitatge està ocupat però sense títol legítim. 

- L'habitatge desocupat permanentment, que es diferencia de l'habitatge buit pel fet 

que porta menys de dos anys desocupat.  

- L'habitatge desocupat per causa justificada, que d'acord amb la mateixa llei, es 

dóna en cas de trasllat per raons laborals, de canvi de domicili per una situació de 

dependència, d'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua 

de població i en cas que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial 

pendent de resolució. 

 

  

1Enllaç al Portal Jurídic de la Generalitat: https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2007/12/28/18 
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2. DADES DEL MUNICIPI 

 

2.1. DADES GENERALS 

Empuriabrava és una urbanització que constitueix una entitat de població del municipi 
de Castelló d'Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà. La urbanització és una marina 
residencial construïda vora la platja dels Graells i al voltant d'una extensa xarxa de canals 
artificials que repeteix el que des de 1960 s'havia desenvolupat a la veïna Santa 
Margarida (Roses). Actualment se la considera la marina residencial més gran del món. 

Empuriabrava està situada a la part septentrional de la Costa Brava i del golf de Roses, al 
sector costaner del terme municipal de Castelló d'Empúries, entre els de Roses i Sant Pere 
Pescador. L'àrea urbanitzada, arran de costa per l'est, limita al sud amb el tram final i la 
desembocadura de la Muga, canalitzada en aquest sector, i al nord amb els del rec dels 
Salins, mentre que a l'oest arriba fins a la carretera C-260. 

 

2.2. TENDÈNCIA DEMOGRÀFICA DEL MUNICIPI 

El municipi consta de 11.100 habitants (Idescat 2020), que suposa una densitat de població de 
262,40 hab./ Km². Aquests es troben repartits entre el nucli de Castelló i Empuriabrava, on hi 
ha una major concentració d’habitatges. 

Des del primer cens de població que se’n té registre, l’any 1497, el creixement demogràfic va 
ser constant fins l’any 1920, va passar dels 391 habitants de 1479 als 2.506 que tenia el 1920. 
A partir de 1920 i fins a 1960 presenta un descens de la població, que quedarà en 2.009 
habitants el 1960. Durant el període 1970 – 1998 el municipi presenta un augment de població 
que passa dels 2.110 als 5.283 habitants el 1998 (segons dades del Centre d’Estudis 
Demogràfics). 
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Diagnosi i estratègies d’actuació a Empuriabrava 
A partir de 1998 la població va anar augmentant fins el 2003 (8.165 habitants), el 2004 

presenta una lleugera davallada i després el nombre d’habitants torna a créixer ins a arribar als 

12.220 habitants de l’any 2010, el màxim de població que ha tingut el municipi. A partir de 

llavors, hi ha una baixada del nombre d’habitants fins que el 2016, amb 10.784 habitants, 

comença a augmentar lleugerament fins arribar als 11.100 habitants de 2020. 

 

Piràmide demogràfica de la població de Castelló d’Empúries l’any 2019 

 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 

De 0 a 14 anys 1.718 15,75% 

De 15 a 29 anys 1.660 15,22 % 

De 30 a 44 anys 2.414 22,13 % 

De 45 a 64 anys 3.143 28,82 % 

De 65 a 84 anys 1.712 15,70% 

De 85 anys i més 259 2,38% 

Total 10.906  

 

Segons les dades extretes de la piràmide demogràfica de l’any 2019 es pot apreciar que el 
major nombre de població es concentra en les franges d’edat entres els  30 i els 64 anys, 
representant un 50,95% respecte la població total, és a dir, la meitat de la població es troba 
dins aquesta franja d’edat.  

Tant per sobre dels 64 anys com per sota dels 30 anys, el nombre de població es veu reduït, 
essent superior entre les edats de 0 a 29 anys, que representen un 30,97% del total, mentre 
que les persones per sobre dels 64 anys són el 18,08% de la població. 
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2.3. ESTAT DE L’HABITATGE 

El municipi de Castelló d’Empúries i Empuriabrava en el període 1981-2011 el nombre 

d’habitatges es va quasi triplicar, passant dels 6.447 habitatges del 1981 als 16.412 del 2011 

(IDESCAT). D’aquests, dos terços dels habitatges són secundaris en contra d’un 27,5% 

d’habitatges principals. Dels habitatges totals hi consta un 5% que presenten indicis de 

desocupació.  

 

Tipus i evolució de 

l’habitatge 

1981 2011 

1981 % 2011 % 

Habitatges principals 888 13,77 4.523 27,56 

Habitatges secundaris 5.418 84,04 11.045 67,30 

Habitatges buits 141 2,19 844 5,14 

TOTAL 6.447 100 16.412 100 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 

Si analitzem les dades de 2011 de l’Idescat, dels 16.412 habitatge que diu que hi ha, 4.523 

són residències principals. Dels habitatges restants 11.045 es destinen a residència 

secundaria i 844 presenten símptomes de desocupació. 

Segons les dades obtingudes en aquest estudi el total d’habitatges a la població de 

Empuriabrava és de 13.633 habitatges. 

 

D’aquests habitatges principals, 2.936 d’aquests es troben en règim de propietat privada, 

mentre que 1.243 són de lloguer i 344 no se’n sap el tipus de tinença. Per tant, la major part 

(un 64,91%) dels habitatges principals del municipi presenten un règim de tinença en 

propietat. 

 

27,50% 

67,30% 

5,15% 

Residència principal 
(4.523) 

Residència secundaria 
(11.045) 

Habitatges amb 
símptomes de 

desocupació (844) 

Habitatges totals 
(16.412) 

Tipus d'habitatges  
dades extretes de l'Institut d'Estadística de Catalunya  (IDESCAT, 2011)  
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Al municipi de Castelló d’Empúries i Empuriabrava no hi ha registres de que en els últims 20 

anys s’hagi construït habitatge de protecció oficial (dades extretes de l’Estadística sobre la 

construcció d’habitatges de protecció oficial de la Generalitat de Catalunya), això contrasta 

amb les dades de demanda municipal d’habitatges de protecció oficial, que sempre ha estat 

d’una manera regular entre 5-7 demandants, si bé l’any 2013 hi va haver un pic de forta 

demanda amb 29 persones inscrites (dades extretes de l’Estadística sobre la Demanda 

d’habitatge protegit de la Generalitat de Catalunya).  
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3. ANTECEDENTS 

 

3.1. ACTUACIONS MUNICIPALS RELACIONADES AMB L’HABITATGE 

 L’Ajuntament disposa d’un habitatge que es destina al lloguer social per persones en 

situació d’emergència habitacional 

 En els casos on s’ha dut a terme un desnonament i les persones afectades es troben 

sense possibilitat d’anar a un altre habitatge l’Ajuntament els lloga un habitatge per 

períodes curts (una setmana, un mes, ...). 

 L’Ajuntament disposa d’una línia de subvencions provinent del fons municipal per a la 

rehabilitació de façanes. 

 S’han fet intents per negociar amb la SAREB la mobilització de les propietats que 

disposen en el municipi. 

 S’ha iniciat un programa de masoveria urbana amb la Fundació Ser.Gi, on han de fer la 

funció de mediadors. 

 S’ha realitzat un estudi d’habitatges buits del nucli de Castelló d’Empúries 
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3.2. AGENTS DEL TERRITORI 

 

AGENTS MUNICIPALS 

Organització de l’Ajuntament, 

departaments que facin polítiques 

d’habitatge, empreses públiques o 

oficines que gestionin temes 

d’habitatge 

Agents de la propietat immobiliària, 

promotors, actors privats, ... 

Entitats, associacions, fundacions, ... 

que treballin o hagin treballat pel dret 

a l’habitatge 

OFICINA D’HABITATGE 

MUNICIPAL en coordinació de 

amb l’àrea de BENESTAR 

SOCIAL 

L’Ajuntament lloga apartaments 

a immobiliàries en cas 

d’emergència habitacional 

FUNDACIÓ SANTA CREU: 

Tenen un bloc a lloguer on es 

regeixen per les pautes de 

Protecció Oficial. Van arribar a 

un acord amb l’Ajuntament 

perquè es prioritzés el lloguer a 

gent empadronada al municipi, 

per gent menor de 30 anys, 

famílies monoparentals o 

persones de més de 65 anys. 

CARITAS 

CREU ROJA 

SERVEIS SOCIALS 

AGENTS SUPRAMUNICIPALS 

Organització supramunicipal i relació amb aquestes 

administracions 

Entitats, associacions, fundacions, ... que treballin o 

hagin treballat pel dret a l’habitatge 

CONSELL COMARCAL 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

AGÈNCIA CATALANA DE L’HABITATGE 

FUNDACIÓ SerR.Gi 
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4. DADES CONSULTADES I METODOLOGIA D’ESTUDI 

 

4.1. DADES CONSULTADES 

Per fer l’estudi d’habitatges buits de Castelló d’Empúries, s’han consultat i tractat les següents 

bases de dades i estudis estadístics: 

DADES CONSULTADES 

01 Cartografia digital de base del municipi i del nucli o nuclis urbans, a escala adequada i incloent el parcel·lari 

(entre 1:500 i 1:2.000 per als nuclis i entre 1:5.000 i 1:20.000 per al terme municipal). 

Tenir una base cartogràfica amb la que treballar la documentació gràfica de l’informe. Plànols del municipi a 

escala. 

Font: Institut Català de Cartografia i Seu Electrònica del Cadastre 

Recerca per part de l’equip redactor 

02 Dades i informació estadística oficial 
S’han consultat i tractat les dades estadístiques oficials de diversos censos de població i habitatge. 

Objectiu: Tenir una caracterització del parc d’habitatge existent al municipi, previ a la redacció de l’estudi 

Font: IDESCAT, Agència Catalana de l’Habitatge 

Recerca per part de l’equip redactor 

03 Base de dades (número de registre cadastral, adreça, característiques físiques... de la propietat) del cadastre 

actualitzada. Aquestes dades són la base des d’on es comença el treball de tractament i creuament de dades. 

S’han extret les dades del portal online de la seu electrònica del cadastre referents al municipi objecte d’estudi 

Font: Cadastre 

Recerca per part de l’equip redactor 

05 Dades de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) 

Les dades de l’IBI serveixen per a identificar la titularitat dels habitatges buits, podent desgranar si es tracta de 

propietaris particulars o grans tenidors. 

 Font: Ajuntament 

Dades subministrades per l’Ajuntament  

06 Dades estadístiques del padró municipal d’habitants (Adreça i número de persones empadronades) 

Amb aquesta informació es pot realitzar un creuament de dades amb la base cadastral per tal d’identificar quins 

habitatges es troben sense cap persona empadronada i que per tant són susceptibles de trobar-se desocupats.  

Font: Ajuntament  

Dades subministrades per l’Ajuntament 

07 Informació sobre els consums d’aigua procedents de l’empresa subministradora municipal. Dades dels últims 3 

anys 

Els consums d’aigua ens serveixen per fer el segon creuament, on es mira que el consum d’aigua estigui per 

sota dels 5m3. La gestió de l’aigua al del municipi es fa a través d’una empresa externa. 

Font: SOREA 

Dades subministrades per SOREA i per l’Ajuntament 
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08 Divisions administratives en què s’organitza el municipi (barris, districtes, etc). 

Ens serveixen per ubicar-nos i organitzar l’estudi per zones 

Font: Ajuntament  

Dades subministrades per l’Ajuntament 

09 Informació general sobre l’organització de l’ajuntament (pressupostos, medis humans i materials, etc.) sobre 

els departaments de l’ajuntament que gestionin les polítiques d’habitatge, i sobre les empreses públiques, 

gerències, oficines o altres organismes autònoms que gestionin aquestes competències, en cas d’existir. 

Ens serveixen per a fer una radiografia de com s’organitza l’ens municipal i quins recursos destina en matèria 

d’habitatge 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament  

10 Organització supramunicipal (Diputació, Consells Comarcals, Agència de l'habitatge...) i quina relació es té amb 

aquestes administracions  

Ens serveixen per a tenir una radiografia de quins serveis utilitza l’Ajuntament per part d’altres administracions 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament   

11 Relació d’agents de la propietat immobiliària, promotors o altres actors privats el paper del quals es consideri 

important per la dinamització del parc d’habitatges desocupat.  

Ens serveixen per a tenir una radiografia de quins agents privats del municipi tenen influència en matèria 

d’habitatge. S’ha elaborat un llistat de les agències immobiliàries, quins promotors o altres actors privats tenen 

un paper important en la dinamització del parc d’habitatge del municipi. 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament   

12 Relació d'entitats, associacions, fundacions... Que treballin o hagin treballat per al dret a l'habitatge  

Ens serveixen per a tenir una radiografia de quins agents privats del municipi tenen influència en matèria 

d’habitatge 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament    

13 Relació i característiques de les actuacions o iniciatives de dinamització del parc d’habitatges desocupat 

desenvolupades durant els darrers anys. També si hi ha  Protocol antidesnonaments, ajudes a la rehabilitació, 

propietat privada amb la que s’està negociant per fer una col·laboració, borsa de lloguer, sancions GT… 

Ens serveixen per saber si des de l’ajuntament s’està fent ja alguna mesura en matèria d’habitatge 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament     

14 Informació i dades de que es disposi relativa al volum i característiques dels habitatges existents al municipi 

(habitatges desocupats en mans de grans propietaris, habitatges municipals buits, habitatges ofertats a la borsa 

de lloguer social, etc.) 

Ens serveix per a tenir més informació per a la redacció de l’estudi respecte les característiques de l’habitatge al 
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municipi 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) i POUM 

Informació subministrada per l’Ajuntament i recerca de l’equip redactor  

15 Altres plans o instruments (Pla de Mandat, Pla estratègic, Pla Local d’Habitatge, etc.) relacionats o que puguin 

emmarcar política o estratègicament les accions per dinamitzar el parc d’habitatges desocupat 

Ens serveix per a tenir més informació per a la redacció de l’estudi respecte les característiques de l’habitatge al 

municipi 

Font: Ajuntament (reunions amb els tècnics municipals) 

Informació subministrada per l’Ajuntament  

16 Tota aquella altra documentació que es consideri necessària per al desenvolupament de l’estudi  

• Registre de famílies empadronades en situació d’ocupació: L’àrea d’atenció a les persones 

d’ajuntament disposa d’un llistat de les persones que es troben en situació d’ocupació 

Font: Ajuntament (serveis socials) i policia urbana 

Informació subministrada per l’Ajuntament 

* Les bases de dades que s’han consultat i tractat, en general no estan preparades per exportar-les d’una manera 

eficaç i eficient; sovint les nomenclatures dels carrers i la falta d’actualització de dades fan que la seva exportació i 

tractament siguin costosos i difícilment sistematitzable.  

 

4.2. FASES DE L’ESTUDI 

L’elaboració d’aquest estudi s’ha basat en cinc fases:  

 

 

Fase 0 - Organització i calendarització 

S’ha elaborat un cronograma de les diferents tasques a realitzar. S’ha proposat el calendari de 

les fases que s’ha considerat més adient per l’execució dels treballs de redacció on s’ha 

detallat la planificació temporal dels treballs de redacció en relació als diferents apartats del 

document a elaborar, s’han identificat les principals etapes, i s’han marcat les fites de major 

importància 

Resultat:Calendari (veure a l’annex A) 

 

Fase 1 – Recollida d’informació prèvia 

En aquesta fase s’ha recollit tota la informació de la que disposa l’Ajuntament, i l’ha 

proporcionat a l’equip redactor per poder començar a treballar. Paral·lelament, l’equip redactor 
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ha cercat i recollit informació i dades generals (IDESCAT, ICC, Departament Habitatge, 

cadastre...) i s’han consultat vàries fonts que també han aportat informació relativa al municipi. 

Alhora, s’han consultar els portals immobiliaris que tenen parc d’habitatgedel municipi publicat 

a la seva web. 

 

Fase 2 – Anàlisi i diagnosi 

Un cop fet el planejament general s’ha procedit a l’anàlisi i la diagnosi en diferents etapes, 

partint d’una perspectiva general que s’ha anat acotant per identificar quins són els habitatges 

buits. També s’han analitzat els recursos en matèria d’habitatge al municipi. 

A continuació es descriu la metodologia d’estudi emprada. 

 

METODOLOGIA D’ESTUDI:  

 

Tractament de dades: HABITATGES EXISTENTS (cadastre, IBI i taxa d’escombraries) 

La primera tasca desenvolupada ha sigut crear un registre amb tots els habitatges existents al 

municipi. Per aconseguir-ho primer s’ha treballat amb les dades del Cadastre, tant amb el 

llistat de dades genèriques com amb les fitxes individualitzades de cadascun dels immobles. 

Per poder detectar el major nombre d’habitatges existents o per clarificar algunes adreces, 

també s’han comparat les dades del cadastre amb la informació dels rebuts de l’IBI i de les 

escombraries. 

Aquest primer tractament ens ha permès tenir un registre d’immobles existents al municipi. 

Alhora s’han comparat les dades del Cens d’edificis de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

(IDESCAT). 

Resultat:1r registre d’immobles existents al municipi amb les característiques tipològiques, 

referències cadastrals, adreça, any de construcció, superfície i propietat. 

Fonts per a la consulta: 

− Dades estadístiques de la Generalitat de Catalunya 

− Dades estadístiques de l’Institut d’Estadística de Catalunya 

− Cadastre  

− IBI 

− Taxa d’escombraries 

Dificultats amb les que ens hem trobat: 

− Finques cadastrals que consten com a habitatge però que per visualització o 

superfície s’han descartat ja que es tracten de indústries o aparcaments 
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− Noms i números de carrer que no quadren entre les diferents fonts de consulta 

− Incoherències entre les dades del cadastre i la resta de dades, ja sigui per falta 

d’actualització com per errors a l’hora de l’elaboració. Aquests errors s’han identificat i 

s’han corregit amb l’Ajuntament. 

 

Primer creuament: EMPADRONAMENTS (Padró d’habitants) 

Aquest primer creuament es fa per descartar tots aquells habitatges que tenen persones 

empadronades. El treball consisteix en creuar el llistat d’habitatges existents (fruit del primer 

tractament) amb el llistat d’habitatges que almenys ha tingut una persona empadronada en els 

últims 3 anys. 

Resultat:Llistat amb els habitatges amb indicis de desocupació 

Fonts per a la consulta: 

− Padró municipal 

Dificultats amb les que ens hem trobat: 

− Diferents nomenclatures, a cadascuna de les bases de dades, en relació al nom del 

carrer, el número, l’escala, el pis i la porta de les adreces dels habitatges. 

− El Padró d’habitants no incorpora la referència cadastral dels habitatges i, per tant, no 

hi ha cap codi identificador que ajudi a fer un creuament sistematitzat. 

*Aquesta dificultat en el creuament de les bases de dades dificulta la tasca i pot donar lloc a errors que es depuren 

amb el treball de camp i les enquestes. 

 

Segon creuament: CONSUMS D’AIGUA 

En aquest segon creuament es descarten aquells habitatges on el consum d’aigua és igual o 

superior a 5m3 d’aigua anual. És considera que un habitatge per sota d’aquest consum té 

indicis de desocupació. 

Per tant, es creua el llistat fruit del primer creuament (Cadastre/IBI/Taxes escombraries + 

Padró), amb el llistat d’habitatges que han tingut, durant més de 2 anys, un consum inferior a 

5m3 d’aigua anual. 

Resultat:Llistat amb els habitatges amb indicis de desocupació (descartant els del primer 

creuament amb consums superiors  a 5m3 en els últims 3 anys) 

Fonts per a la consulta: 

− Consums d’aigua (empresa distribuïdora i Ajuntament) 

Dificultats amb les que ens hem trobat: 
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− Les dades de consum d’aigua tenen problemes de nomenclatura, no coincideixen amb 

les del padró, i no incorporen les referències cadastrals. 

− Primerament a la informació obtinguda només hi constava el registre d’aigua segons 

“si/no”. Es va tornar a sol·licitar però amb els consums anuals en m3 per poder operar 

amb més fidelitat. 

 

Treball de camp. Inspecció visual 

Posteriorment s’ha realitzat un treball visual des del carrer als diferents immobles amb indicis 

de desocupació, fruit del creuament de les bases de dades, per tal de descartar aquells 

habitatges que mostren una clara situació d’activitat2 i alhora detectar possibles errors deguts 

a la diferència de nomenclatures de les adreces de les diferents bases de dades. 

Posteriorment i un cop desgranada la llista amb els habitatges amb indicis de desocupació 

definitius, per complementar aquesta informació es proposa la creació d’una enquesta 

juntament amb l’Ajuntament via correspondència al domicili fiscal del titular per tal de verificar 

la situació de l’habitatge, el perquè del seu abandonament (en cas de que realment sigui buit), 

l’estat en que es troba (ruïnós, per rehabilitar, bon estat, ...) o la possibilitat de movilitzar-lo en 

forma de lloguer social o assequible o altres alternatives.  

Resultat: Com a resultat d’aquest procés, s’ha obtingut un global d’habitatges amb indicis de 

desocupació permanent, i en funció de la informació recopilada, de les seves característiques i 

potencial de dinamització: localització; característiques físiques (tipologia, estat de 

conservació, etc.); tipus de propietat de l’edifici on s’ubiquen (pública o privada; grans o petits 

propietaris), any de construcció, superfície construïda i fotografia de l’immoble si ha estat 

possible aconseguir-la. 

 

Fase 3 – Propostes d’actuacions 

Un cop identificats i classificats els habitatges buits s’ha buscat quina és la millor estratègia 

per donar resposta al problema i s’han plantejat, juntament amb l’equip municipal, una sèrie de 

propostes d’intervenció susceptibles d’impuls per part de l’ajuntament.  

Aquest treball es desenvolupa conjuntament amb l’Ajuntament per tal de que es puguin ajustar 

a la realitat del municipi i a les seves possibilitats d’aplicació real. 

Resultat:Llistat amb diferents propostes per a l’activació del parc desocupat cap a un parc de 

assequible 

 

2Poden ser indicis d’ocupació: roba estesa, plantes ben cuidades, que la bústia estigui buida o amb 
cartes amb dates properes, contesten a l’intèrfon, es visualitza una persona o animal dins l’habitatge... 
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Fase 4 – Redacció de la documentació 

Un cop processades les dades i obtingudes les conclusions s’ha procedit al redactat de 

l’informe, en el qual s’han plasmat els resultats obtinguts i les mesures proposades per tal de 

pal·liar-les.  

Resultat: Informe de l’estudi d’habitatges buits al municipi 
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5. RESULTATS DE L’ESTUDI 

 

5.1. LES DADES ESTUDIADES 

Tractament de dades: HABITATGES EXISTENTS  

Segons la base de dades del cadastre, a mes de Gener de 2021 hi ha un total de 13.633 

habitatges al municipi.  

En el primer tractament de dades s’han detectat 82 immobles amb ús habitatge dels que no es 

disposa prou informació per a incloure’ls a l’estudi. Això ha comportat que l’estudi es centri en 

els 13.551 restants. Els habitatges descartats es troben a les afores del municipi. 

1r tractament: HABITATGES EXISTENTS 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

Cadastre, IBI i taxa d’escombraries 82 habitatges 13.551 habitatges 

 

1r creuament: EMPADRONAMENT 

Aquest primer creuament serveix per descartar tots aquells habitatges on hi ha persones 

empadronades.  

El creuament s’ha fet a partir de creuar les dades obtingudes del primer tractament amb el 

llistat d’empadronament dels últims 3 anys (2017, 2019 i 2020). També s’han afegit 368 

habitatges que consten al padró però no al cadastre, fent un total de 13.919 habitatges. 

El municipi té 2.983 habitatges empadronats registrats els últims 3 anys. Per tant, resten 

10.936 habitatges. 

1r creuament: EMPADRONAMENT 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

Padró d’habitants del municipi dels 

anys 2018, 2019 i 2020 
2.983 habitatges 10.936 habitatges 

 

2n creuament: CONSUMS D’AIGUA 

Aquest segon creuament s’ha realitzat a partir de les dades obtingudes en el primer creuament 

creuades amb els consums d’aigua dels últims 2 anys, subministrats per l’empresa 

subministradora. 

Amb aquest segon creuament s’han pogut descartar 9.774 habitatges.  
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2n creuament: CONSUMS D’AIGUA 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

Consums d’aigua dels anys 2018 i 

2019 
9.774 habitatges 1.162 habitatges 

 

Inspecció visual 

El treball de camp s’ha fet al llarg de varis dies per tot el municipi, on s’han localitzat els 

habitatges sobre els que hi havia dubtes amb la seva direcció, s’han descartat els habitatges 

que clarament estaven habitats, s’han descartat els immobles que tenien altres usos com 

magatzems o tallers i s’han comprovat els habitatges en mans de grans tenidors susceptibles 

de estar habitats en situació irregular. 

S’han descartat 333 habitatges, quedant com a resultant 829 habitatges amb indicis de 

desocupació. S’ha de tenir en compte que d’aquests habitatges n’hi ha 378 que no ha estat 

possible saber-ne del cert la situació, ja que no ha estat possible accedir-hi ni rebre’n prou 

informació. 

INSPECCIÓ VISUAL 

Dades consultades Habitatges descartats Habitatges restants a estudiar 

- 333 habitatges 829 habitatges 

 

5.2. RESULTATS DE L’ESTUDI D’HABITATGES BUITS 

Amb el creuament de bases de dades, el treball visual i l’enquesta s’han detectat un total de 

829 habitatges amb indicis de desocupació, respecte els 13.633 habitatges totals del municipi.  

Per tant, els habitatges amb indicis de desocupació localitzats corresponen a un 5,95% dels 

habitatges totals del municipi. 

D’alguns habitatges no s’ha pogut comprovar la situació degut a que es depenia de la 

informació dels gestors dels edificis i s’han obtingut la resposta de poques entitats. Ja que en 

aquests habitatges s’ha detectat un consum d’aigua inferior a 5 m3 anuals, es consideraran 

habitatges buits. 
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5.3. CARACTERÍSTIQUES DEL PARC VACANT 

 

5.3.1. Habitatges buits 

 

5.3.1.1. Habitatges buits segons estat 

Si bé la majoria d’habitatges amb indicis de desocupació presenten un bon estat aparent s’ha 

detectat un 1% d’habitatges que presenten diferents signes de degradació i un 1%  es troba 

en estat quasi ruïnós. 

 

La inspecció realitzada ha estat únicament visual per l’exterior dels immobles, per tant el seu 

estat està referit a l’aspecte extern, se’n desconeix l’estat de l’interior i les condicions 

d’habitabilitat i accessibilitat.  

S’ha considerat que un habitatge es troba en estat de degradació quan presenta danys a la 

façana com despreniments de l’arrebossat, fusteries trencades o inexistents, etc., en mal estat 

quan es poden apreciar danys importants en la façana i l’estructura  i en ruïna quan 

l’estructura ha col·lapsat. 
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5.3.1.2. Habitatges buits per superfícies 

S’ha detectat que aproximadament la meitat dels habitatges buits del municipi (44%) tenen 

una superfície construïda entre 51 i 100 m2. En segon lloc hi ha els habitatges de menys de 50 

m2 que representen un 30% del total. Els habitatges entre 101 i 200 m2 representen el 16% i 

els més grans de 200 m2 el 3%. 

 

 

5.3.1.3. Habitatges buits per tipologia 

S’ha detectat una gran presència d’habitatges plurifamiliars (74%), en contra d’un quart dels 

habitatges que són plurifamiliars. 

 

 

5.3.1.4. Habitatges buits per any de construcció o gran reforma 

La gran majoria dels habitatges amb indicis de desocupació, un 85%, van ser construïts entre 

els anys 1976 i 1995. 

Un 8%, tenen una antiguitat de més de 45 anys els quals la Generalitat els hi exigeix que 

passin la Inspecció Tècnica de l’Edificació (ITE) ja que és més factible que es trobin degradats 

i requereixin intervenció. 

Construïts en els últims 25 anys s’ha detectat un 7% dels habitatges, de manera que aquests 
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edificis s’haurien de trobar en bon estat. 

 

5.3.2. Quadre resum dels resultats 

Per tal de facilitar la comprensió de les dades extretes en el present estudi s’ha elaborat un 
resum dels diferents paràmetres analitzats: 

 

HABITATGES BUITS AL MUNICIPI 

 Habitatges totals Habitatges habitats Habitatges buits 

nº hab. buits 13.633 13.090 829 

% 100% 94% 6% 

 

HABITATGES BUITS SEGONS ESTAT 

 Bon estat Degradat Mal estat 

nº hab. buits 822 6 1 

% 99% 0,5% 0,5% 

 

HABITATGES BUITS PER SUPERFÍCIE 

 < 50 m2 51-100 m2 101-200 m2 > 200 m2 n/s 

nº hab. buits 246 409 134 27 13 

% 30% 49% 16% 3% 2% 
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HABITATGES BUITS PER TIPOLOGIA 

 Habitatge plurifamiliar Habitatge unifamiliar 

nº hab. buits 611 218 

% 74% 26% 

 

HABITATGES BUITS PER ANY DE CONSTRUCCIÓ O REFORMA 

 2006-2020 1996-2005 1986-1995 1976-1985 1951-1975 < 1950 

nº hab. 
buits 10 51 347 352 68 0 

% 1% 6% 42% 43% 8% 0% 
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5.4. DIAGNOSI 

 

 PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

O
R
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E

N
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T
E

R
N

 

 Tendència d’augment de la població 

Els últims anys s’ha vist un augment de la població i hi 

ha una previsió de que segueixi així, degut a les 

oportunitats laborals de la població. 

 Oportunitats laborals 

Oportunitats laborals accessibles per a la majoria de 

la població, sobretot en el sector serveis 

 Alta nombre de sol·licituds d’habitatge 

protegit 

L’Ajuntament cada any rep més sol·licituds 

d’habitatge protegit i un gran nombre de gent que ve 

a preguntar si hi ha habitatge disponible. 

 Parc d’habitatges desocupats en bon 

estat 

Un 99% de l’habitatge amb indicis de desocupació 

presenta un bon estat, el que significa que són 

habitatges que poden ser habitats sense necessitat 

de grans intervencions. 

 

 Alt percentatge d’habitatge antic 

Un 85% de l’habitatge desocupat del municipi té més 

de 25 anys 

 Baixa oferta d’habitatges en protecció 

oficial 

Tot i haver-hi una gran demanda d’habitatges de 

protecció oficial el municipi no hi pot donar solució, ja 

que la oferta és pràcticament inexistent. 

 Població estacional 

La població estacional a l’estiu i en èpoques de collita 

genera ocupació precària. A més, aquesta població 

sòl dormir en edificis que no compleixen els requisits 

d’habitabilitat, com les barraques. 
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N
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 Proper a nuclis urbans més grans 

El municipi es troba pròxim a Figueres, que ofereix els 

serveis que el municipi no té, on s’hi pot arribar 

ràpidament  

 Municipi amb interès 

La seva proximitat als Aiguamolls de l’Empordà, el 

patrimoni monumental del municipi i  la presència de 

platges fa que sigui una localitat d’interès 

 Poble amb bona qualitat de vida 

Es percep com un poble amb bona qualitat de vida i 

que ofereix els serveis necessaris per viure-hi sense 

necessitat de desplaçar-se cada dos per tres 

 Bona ubicació 

El municipi està ubicat en una zona amb un entorn 

natural privilegiat, a tocar del mar i pròxim als 

Aiguamolls de l’Empordà. 

 Preus elevats del lloguer 

El municipi tampoc es salva de la problemàtica del 

mercat d’habitatge, que afecta arreu del territori amb 

uns preus prohibitius per a molta gent. 

 Empadronaments i ocupacions 

S’han detectat un gran nombre d’ocupacions al 

municipi, sobretot a la zona d’Empuriabrava 
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6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

6.1. LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Es desenvolupa una proposta d’acció municipal per a la mobilització del parc d’habitatge buit 

cap a habitatge assequible al municipi. Es definirà el marc estratègic del desplegament de les 

mesures que es plantegen i posteriorment es farà una descripció detallada de les diferents 

actuacions proposades. Per a la determinació d’aquestes accions municipals, es considerarà 

la seva aplicabilitat, la tipologia edificatòria que conté habitatge buit al qual s’orienta l’actuació 

i les persones beneficiàries principals de cada actuació. 

 

Les línies d’actuació han estat resultat del treball conjunt entre l’equip redactor i l’Ajuntament 

de Castelló d’Empúries, on s’han analitzat els resultats obtinguts a l’estudi i s’han considerat 

les preocupacions i els recursos dels que disposa l’administració i s’han consensuat una sèrie 

d’actuacions. 

Les propostes d’actuació s’organitzen en quatre camps d’actuació que engloben cadascun 

d’ells una o diverses actuacions, essent un total de 25 propostes, les quals s’engloben en els 

següents apartats: 

 

A. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

C. REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES 

D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE 

E. RECURSOS I CONEIXEMENT 
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7. PLA DE CAPTACIÓ D’HABITATGES BUITS I COMUNICACIÓ 

El pla de captació vol donar a conèixer l’objectiu de les mesures aplicades per a la mobilització 

del parc d’habitatges desocupats i el seu funcionament, les garanties que s’ofereixen a l’hora 

de posar en disposició el seu habitatge i les situacions a les que es vol fer front com serien fer 

front a les emergències habitacionals, la creació d’una borsa de lloguer social i poder generar 

un lloguer assequible per a persones joves. 

Apart de la realització de l’estudi d’habitatges buits i com a conseqüència d’aquest l’aplicació 

dels beneficis/sancions que puguin rebre les propietàries dels habitatges desocupats, es creu 

necessària la difusió  a la població en general quin és l’estat en que es troba el parc 

d’habitatge i fer-ne consciència de quines són les seves obligacions envers aquest tema i 

quina necessitat hi ha de donar una resposta adequada a la problemàtica i a les demandes de 

la resta de la població.  

Per això es proposa la realització d’una sèrie d’accions per tal de fer-ne difusió: 

 Confecció d’un tríptic informatiu amb les garanties oferides per el servei municipal 

d’habitatge 

 Acte de presentació del projecte, amb assistència de les entitats jurídiques 

propietàries d’habitatges i obert a tota la població. 

 Difusió mitjançant canals públics com la web de l’ajuntament, butlletí municipal, 

bustiada a la zona estudiada, ... 
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Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
7. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

 

7.1. LÍNIES D’ACTUACIÓ 

Es desenvolupa una proposta d’acció municipal per a la mobilització del parc d’habitatge buit 

cap a habitatge assequible al municipi. Es definirà el marc estratègic del desplegament de les 
mesures que es plantegen i posteriorment es farà una descripció detallada de les diferents 

actuacions proposades. Per a la determinació d’aquestes accions municipals, es considerarà la 

seva aplicabilitat, la tipologia edificatòria que conté habitatge buit al qual s’orienta l’actuació i 

les persones beneficiàries principals de cada actuació. 

 

Les línies d’actuació han estat resultat del treball conjunt entre l’equip redactor i l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries, on s’han analitzat els resultats obtinguts a l’estudi i s’han considerat les 
preocupacions i els recursos dels que disposa l’administració i s’han consensuat una sèrie 

d’actuacions. 

Les propostes d’actuació s’organitzen en quatre camps d’actuació que engloben cadascun 

d’ells una o diverses actuacions, essent un total de 25 propostes, les quals s’exposen a 

continuació: 

 

A. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

C. REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES 

D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE 

E. RECURSOS I CONEIXEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

undos 
arquitectura cooperativa  
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Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp A. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

Actuació A1. Estudi de l’estratègia urbana en relació a l’habitatge 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Per donar resposta a les necessitats detectades en matèria d’habitatge, les 
modificacions en matèria de planejament urbanístic es podrien resoldre mitjançant la 
Modificació puntual del POUM vigent (amb la qual es podrien generar noves reserves 
d’HPO, d’habitatge dotacional, etc). 

No obstant s’ha de posar a debat la necessitat de plantejar un canvi de model urbà, ja 
que és una qüestió que va més enllà del contingut d’un estudi d’habitatges buits i 
requereix una estratègia conjunta amb altres temes com l’activitat econòmica, la 
mobilitat, habitatges d’ús turístic, ...  

Per això és important realitzar un diagnòstic del parc existent en el municipi, podent 
ser possible l’actuació en l’àmbit d’habitatge sense necessitat de realitzar 
modificacions en el POUM, optimitzant els recursos existents al municipi. 

Objectius: 

 Incrementar les reserves de sòl per a habitatge protegit. 
 Garantir l’accés a l’habitatge al conjunt de la ciutadania. 

Beneficiaris: 

 Ciutadania en general i els demandants d’habitatge assequible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A implementar, si cal, un cop realitzada la diagnosi del parc d’habitatge existent 

Fonts de finançament: 

A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament 

Gestió: 

Àrea d’Urbanisme, en coordinació amb l’Àrea de Benestar Social i l’Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 

 Estudis realitzats 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp A. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

Actuació 

A2. Elaborar una ordenança de rehabilitació i manteniment 

dels habitatges amb criteris d’eficiència energètica, 

accessibilitat i salut 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Redacció d'una ordenança de rehabilitació i conservació per tal d'establir mesures de 
foment de la rehabilitació dels edificis i habitatges per part dels propietaris, tenint en 
consideració criteris d'eficiència energètica, accessibilitat i salut. 

L'ordenança hauria de concretar, entre d'altres aspectes, els supòsits en els quals 
serà exigible la realització d’obres de manteniment, conservació i rehabilitació, les 
condicions tècniques i estètiques de les obres, els tràmits administratius i de 
llicències, l'establiment d’exempcions i bonificacions de determinades taxes o 
impostos municipals, els recàrrecs en aquests impostos o sancions quan 
s’incompleixin els deures de conservació i rehabilitació, entre d'altres. 

Objectius: 

 Promoure la rehabilitació d’edificis i habitatges en tot el municipi o en unes 
àrees determinades 

 Procurar els deure de conservació i rehabilitació 
 Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis 
 Millorar l’estat del parc d’habitatges del municipi 

Beneficiaris: 

 Propietaris, llogaters i població de l’àmbit d’aplicació de l’ordenança 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

Actualment ja s’està realitzant 

Fonts de finançament: 

A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament 

 



Gestió: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de resultats: 

 Redacció de l’ordenança 
 Aprovació de l’ordenança 
 Habitatges rehabilitats a partir de l’aprovació de l’ordenança 

+ INFORMACIÓ: 

 Redacció de l’Avantprojecte de l’Ordenança de foment de la rehabilitació 

d’edificis i de façanes de l’Ajuntament de Caldes de Malavella 

 Ordenança especial reguladora del deure legal d'us, conservació i 

rehabilitació de terrenys, construccions i instal·lacions de l’Ajuntament de 

Cubelles 

 Ordenança de rehabilitació i millora de l'Eixample de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp A. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA 

Actuació 

A3. Canvi d’ús dels locals en planta baixa a habitatge de 

protecció oficial i accessible i per a col·lectius amb capacitats 

diverses 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

La present actuació planteja una Modificació puntual de POUM que analitzi en quines 
situacions aquests locals es podrien destinar a habitatges accessibles atenent a un 
major interès públic que mantenir-los com a local sense ús. 

Aquesta modificació comportaria l’obtenció de nous habitatges destinats a cobrir 
necessitats de determinats col·lectius i de manera distribuïda geogràficament pel sòl 
urbà consolidat, sempre tenint present la situació on aplicar-ho per tal de no perjudicar 
el teixit comercial. 

Per a la modificació que es proposa caldrà tenir en compte els requisits que 
estableixen els articles 99 i 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Objectius: 

 Obtenir nous habitatges destinats a finalitats socials (habitatges accessibles, 
col∙lectius amb capacitats diverses) distribuïts dins del nucli urbà. 

Beneficiaris: 

 Col∙lectius amb capacitats diverses, persones amb mobilitat reduïda, altres 
demandants d’habitatges amb condicions específiques en àmbits residencials 
consolidats. 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A implementar un cop realitzats els estudis pertinents per avaluar-ne la necessitat i la 
viabilitat 

Fonts de finançament: 

A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament 

 



Gestió: 

Àrea d’Urbanisme 

Indicadors de resultats: 

 Nombre d’habitatges accessibles/per col·lectius amb capacitats diverses creats 
 m2 de sostre destinat a habitatge per a aquests col·lectius 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

Actuació 

B1. Adquisició d’habitatges exercint el dret de tanteig i retracte 

i per acord amb entitats financeres per destinar-los a 

habitatges d’emergència o borsa de lloguer 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Adquisició d’habitatges procedents d’execucions hipotecàries mitjançant l’exercici del 
dret de tanteig i retracte o bé per adquisició directa a entitats financeres, en cas 
d’acord, per destinar aquests habitatges a la borsa de lloguer o d’emergència (en 
funció de les tipologies, situació i necessitats de cada cas). El tanteig i retracte permet 
que, davant la notificació de venda per part de qualsevol propietari o propietària d'un 
habitatge protegit o inclòs en les denominades transmissions singulars, la Generalitat o 
entitat local del municipi en la qual estigui situada, pugui exercir el dret de compra 
d'aquest immoble de manera preferent. 

Aquesta mesura suposa l'exercici preferent del dret de compra de les administracions 
a l'hora d'adquirir un habitatge de protecció pública, un habitatge procedent de crisis 
immobiliàries per impagament de deutes hipotecaris o habitatges que es transmeten 
en grans operacions immobiliàries. Fins ara, aqueix dret sol podia exercir-lo la 
Generalitat i únicament respecte dels habitatges subjectes a qualsevol règim de 
protecció pública. 

Aquest decret llei pretén donar resposta a les situacions d'emergència residencial 
existents, donant un nou impuls al dret d'adquisició d'habitatges preferent de 
l'administració. Tot això amb l'objectiu de crear una xarxa d'habitatge públic que 
contribueixi de manera eficaç a garantir aquest dret. 

Amb les últimes modificacions d’aquest decret s’ha eliminat la referència al fet que els 
immobles estiguin situats en àrees de demanda residencial forta i acreditada, per la 
qual cosa aquest dret aplica ja no de manera general per la naturalesa de l'immoble i 
no la seva ubicació.  

L’exercici dels drets de tanteig i retracte es durà a terme de conformitat amb els 
procediments i en els termes següents (que estableixen els articles 87 al 91 i els 
articles 134 al 136 de la Llei del dret a l’habitatge): 

 Els drets de tanteig i retracte els pot exercir l’Administració de la Generalitat, 
directament o a través d’entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
competents en matèria d’habitatge, en benefici propi, del municipi, d’altres 
entitats vinculades que en depenen, de societats mercantils de capital 
íntegrament públic, o en benefici d’entitats sense ànim de lucre que formin part 



de la Xarxa d’habitatges d’inserció o que tinguin la consideració de promotors 
socials. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, caldrà que manifestin 
expressament la voluntat d’adquirir els habitatges provinents d’aquests 
processos. 

La contraprestació que s'ha de pagar com a conseqüència de l'exercici dels 
drets d'adquisició no pot superar en cap cas el preu màxim de transmissió fixat 
normativament. 

 La decisió de transmetre l’habitatge s’ha de comunicar per part del titular 
transmissor a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La notificació la 
identificació tant física com jurídica de l’immoble objecte de la transmissió, el 
títol que es té sobre l’immoble, les formules jurídiques de transmissió previstes, 
les condicions de la transmissió, el preu de venda previst, una declaració 
expressa de l’estat d’ocupació de l’habitatge i la valoració justificada sobre el 
seu estat de conservació. 

 Un cop notificada la decisió de transmetre, el titular està obligat a mostrar 
l’habitatge a l’Administració quan aquesta li ho sol·liciti. 

 Transcorregut el termini d’exercici del dret de tanteig sense que l’Administració 
hagi notificat la seva voluntat d’exercir-lo, s’entendrà que renuncia a exercir el 
dret en relació amb aquesta transmissió. 

 Es prioritzarà l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre els habitatges en bon 
estat de conservació, situats en barris subjectes a una especial degradació 
social i que tinguin un preu inferior al del mercat. 

 El termini per formalitzar l'adquisició dels habitatges és de tres mesos a 
comptar de la notificació al titular transmissor de la resolució d'exercici del dret 
de tanteig o del retracte. 
 

Altres consideracions 

El dret de retracte s'ha d'exercir en un marc de col·laboració i coordinació, en el qual 
s'han de concretar els interessos públics de les administracions implicades sobre 
l'immoble que es transmet i sobre les decisions que cadascuna ha de prendre. 

Perquè l'Administració de la Generalitat pugui fer ús dels drets d'adquisició preferent 
en la transmissió d'habitatges amb protecció oficial els notaris han d'exigir que 
s'acrediti la correcta execució de les notificacions establertes, que s'han de testimoniar 
en la corresponent escriptura. 

En el cas que els drets d'adquisició preferent s'exerceixen en favor d'una entitat, 
l'escriptura pública s'ha de formalitzar directament entre els transmitents de l'habitatge 
i els adquirents seleccionats per l'Administració. 

 

Requisits per a la inscripció registral 

Els registradors no poden inscriure en el Registre de la Propietat escriptures que no 
compleixin els següents requisits:  



a) L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent o, en el cas d'habitatges 
amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests documents s'han de lliurar 
als adquirents o usuaris. En el supòsit de transmissió d'habitatges que no siguin de 
nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa d'aquesta 
obligació dels transmitents en els supòsits següents: 

- Quan l'habitatge usat o preexistent hagi d'ésser objecte de rehabilitació o 
d'enderrocament. En aquest cas s’haurà de fer constar una nota marginal en la 
inscripció que l’habitatge transmès resta subjecte a l’execució d’aquestes obres 
o enderrocament. 

-  Quan el destí de l'immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el de l'ús 
com a habitatge, si el transmitent i l'adquirent ho reconeixen de manera 
expressa. 

- Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d'exoneració que es determini per 
reglament. 

b) L'edifici ha de disposar del llibre de l'edifici, llevat dels casos d'edificis ja existents 
que encara no hagin estat sotmesos a aquesta obligació. 

 

 

Objectius: 

 Contribuir a la formació i increment del Patrimoni municipal de sòl i habitatge 
 Intervenir en el mercat de sòl, evitant especulacions i controlant la fiscalitat 
 Incrementar el parc d’habitatges vinculats a polítiques socials 

Beneficiaris: 

 Demandants d’habitatge assequible 
 Població en estat o risc d’exclusió 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A partir del 2021 i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 

Pressupost municipal, Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona 

Gestió: 

Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 

 Nombre d’habitatges adquirits 



 Nombre d’habitatges aportats a la borsa de lloguer 
 Increment del nombre d’habitatges d’emergència 

 

+ INFORMACIÓ: 

 L’Ajuntament adquireix pel dret de tanteig i retracte 4 pisos, que es destinaran 

a habitatge social (Ajuntament de Sabadell) 

 Incorporació de nous habitatges al parc públic (Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú) 

 L'Ajuntament de Barcelona compra el primer edifici del mandat per destinar-lo a 

habitatge social (Ajuntament de Barcelona) 

 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

Actuació 
B2. Dret de superfície sobre sòl residencial per promoure 

habitatge assequible o protegit per part d’altres agents 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

El dret de superfície és la constitució d’un dret real limitat sobre una finca (inclosa o no 
sobre el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge), que atribueix temporalment el dret de 
la construcció i explotació de l’edificació a l’anomenat superficiari, sense que 
l’ajuntament perdi la propietat dels terrenys per a promoure habitatge assequible o 
protegit. 

També inclou la constitució del dret sobre un edifici residencial amb necessitats de 
rehabilitació atribuint al superficiari (una cooperativa en règim de cessió d’ús, d’altres 
administracions i/o promotors sense ànim de lucre) la propietat temporal dels 
habitatges, sense perjudici de la propietat separada del sòl. El superficiari durà a terme 
la rehabilitació de l’immoble i l’ajuntament mantindria la propietat. 

Objectius: 

 Optimitzar la gestió del patrimoni municipal destinat a la política d’habitatge 
 Fer viable la promoció, construcció i rehabilitació d’habitatges socials quan 

l’ajuntament no té capacitat per fer-ho 
 Incrementar els recursos dineraris vinculats a la política d’habitatge 

Beneficiaris: 

 De manera indirecta els demandants d’habitatges protegits o beneficiaris 
d’altres actuacions 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A partir del 2021 i amb caràcter indefinit. 

Fonts de finançament: 

A càrrec del superficiari 

Gestió: 

Oficina d’Habitatge 



Indicadors de resultats: 

 m2 de sòl que constitueixen el dret de superfície 
 % d’increment monetari del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge (PMSH) 
 Nombre d’habitatges resultants de la constitució del dret de superfície 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL

Actuació B3. Redistribució de l’entrada de diners destinats a l’habitatge

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Comprovació detallada de les partides pressupostàries anuals de l’Ajuntament per tal 
de veure de quins se’n podria reduir la càrrega per poder destinar la diferència a les 
partides de diners destinades a l’adquisició, gestió i manteniment dels habitatges de 
propietat municipal 

Objectius: 

 Contribuir a la formació i increment del Patrimoni municipal de sòl i habitatge 
 Incrementar el parc d’habitatges vinculats a polítiques socials 
 Poder dedicar més esforços econòmics destinats a l’ús, manteniment i 

rehabilitació del patrimoni municipal 

Beneficiaris: 

 Demandants d’habitatge assequible 
 Beneficiaris dels habitatge de propietat municipal 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

2021 i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 

Pressupost municipal, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya 

Gestió: 

Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Indicadors de resultats: 

 Diferència de l’augment del pressupost respecte el dels altres anys 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

Actuació 
B4. Gestió activa del patrimoni municipal actual i que s’ha 

obtingut en l’actuació de la gestió urbanística 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Gestió del fons de sòl, immobles, habitatges i recursos econòmics de propietat 
municipal (Ajuntament o empresa municipal) on s’hi integrin els recursos patrimonials 
següents: 

 Els terrenys, en qualsevol classe de sòl, obtinguts per cessió o per 
expropiacions urbanístiques, per exercici dels drets de tanteig i retracte i, en 
general, per qualsevol instrument d'execució del planejament urbanístic. 

 Els béns immobles de caràcter patrimonial que s'adquireixin amb els recursos 
derivats de la gestió del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge (PMSH), o per 
permuta d'aquests béns, sempre que no s'afectin el domini públic. 

 Els béns immobles de caràcter patrimonial que s’adquireixin per qualsevol títol i 
que l’ajuntament acordi incorporar al PMSH. 

 Els ingressos obtinguts com a conseqüència de la gestió o alienació del 
patrimoni propi, o de la substitució de qualsevol cessió urbanística pel seu 
equivalent en metàl·lic. 

 Els ingressos obtinguts en concepte de sancions urbanístiques. 

Objectius: 

 Fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat 
 Possibilitar el creixement correcte del municipi i la millora de la qualitat de vida 
 Intervenir en el mercat per abaratir els preus del sòl 
 Facilitar la implantació de sistema urbanístics (zones verdes, equipaments, 

etc.) 
 Protegit el sòl no urbanitzable 

Beneficiaris: 

 De manera indirecta els demandants d’habitatges protegits o beneficiaris 
d’altres actuacions 
 
 
 
 
 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A partir del 2021 i amb caràcter indefinit. 

Fonts de finançament: 

Procedent de les actuacions urbanístiques que s’han descrit i la compra/venda de 
nous immobles o solars 

Gestió: 

Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Indicadors de resultats: 

 Increment del fons del patrimoni municipal 
 Ingressos invertits en polítiques d’habitatge 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp B. GESTIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL 

Actuació 
B5. Venda de béns patrimonials per destinar els ingressos 

obtinguts a polítiques d’habitatge 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Venda dels recursos de naturalesa immobiliària adscrits al PMSH sobre els que no es 
prevegi la seva promoció. Els recursos econòmics obtinguts es destinaran a 
desenvolupar polítiques d’habitatge. 

Objectius: 

 Fer viable la promoció i construcció d’habitatges protegits o assequibles quan 
l’Ajuntament no té capacitat per a fer front les tasques de gestió que això 
comporta 

Beneficiaris: 

 De manera indirecta els demandants d’habitatges protegits o beneficiaris 
d’altres actuacions 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A partir del 2021 i amb caràcter indefinit. 

Fonts de finançament: 

L’ajuntament rebrà els ingressos de la venda de terrenys 

Gestió: 

Ajuntament de Castelló d’Empúries 

Indicadors de resultats: 

 m2 de sòl venuts 
 m2 de sostre venuts 
 Ingressos obtinguts al PMSH 

 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp C. REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES

Actuació 

C1. Dotació i difusió d’ajuts municipals complementaris per a 

la rehabilitació i millora de l’interior dels habitatges o millora 

del finançament 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Es proposa una línia d’ajuts municipals complementaris als de la Generalitat de 
Catalunya o altres administracions per a la rehabilitació per a persones propietàries 
per tal de garantir condicions de seguretat, higiene, accessibilitat i habitabilitat 
adequades. Consisteix en la realització de reformes bàsiques per tal d’afavorir 
l’autonomia i la qualitat de vida de les persones que hi viuen, hi volen viure o volen 
mobilitzar l’habitatge. 

Aquests ajuts pretenen millorar la qualitat dels habitatges envellits, millorar-ne la 
eficiència energètica i l’accessibilitat i haurien d’anar lligades a la voluntat de donar 
un ús a aquest immoble, ja sigui l’ús de residència de la mateixa persona propietària 
com el lloguer de l’habitatge, tant de manera particular com a través de la borsa de 
lloguer. 

Alhora, es pretén reforçar la difusió d'aquests ajuts per tal d'arribar al conjunt de la 
ciutadania i especialment proactiu en informar a aquelles persones que hagin sofert 
una situació sobrevinguda que condicioni el seu desenvolupament habitual dins 
l'habitatge. 

Objectius: 

 Millorar la qualitat del parc existent 
 Fomentar la mobilització dels immobles que els siguin necessaris fer-hi 

reformes bàsiques 
 Inserció en el mercat laboral de persones en risc d’exclusió social i persones 

en atur 

Beneficiaris: 

 Propietaris d’immobles que requereixen d’alguna intervenció per millorar-ne 
les condicions de seguretat, higiene, accessibilitat i habitabilitat 

 



EXECUCIÓ: 
 

Fonts de finançament: 

A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament 

Gestió: 

Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 

 Nombre d’ajudes sol·licitades 
 Import de les obres executades 

+ INFORMACIÓ: 

 Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial a 
Mataró 

 Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de 
Barcelona 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp C. REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES

Actuació 
C2. Tramitació dels ajuts de la Generalitat per a la rehabilitació 

i accessibilitat i/o millora del sistema de finançament 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Contingut: 
Es proposa l’assessorament i l’ajuda per part de l’Ajuntamentamb la tramitació dels 
ajuts de rehabilitació que ofereix anualmentla Generalitat de Catalunya. 

Donat que aquests ajuts pretenen millorar la qualitat dels habitatges envellits, millorar-
ne la eficiència energètica i l’accessibilitat haurien d’anar lligades a la voluntat de 
donar un ús a aquest immoble, ja sigui l’ús de residència de la mateixa persona 
propietària com el lloguer de l’habitatge, tant de manera particular com a través de la 
Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Castelló o del Consell Comarcal. 

A més, juntament amb l’assessorament i la tramitació també es realitzarà la difusió de 
l’existència d’aquests ajuts per tal d’arribar al conjunt de la ciutadania i informar-ne 
aquelles persones que en puguin ser beneficiàries. 

 

Objectius: 
 Fomentar la rehabilitació, regeneració i renovació urbana. 
 Millorar la qualitat del parc residencial existent. 
 Promoure l’eficiència energètica dels edificis residencials. 
 Dinamitzar el mercat d’habitatge de lloguer. 

Beneficiaris: 
 Comunitats de persones propietàries. 
 Propietàries d’edificis d’habitatges i/o habitatges amb necessitats de 

rehabilitació. 
 Inquilines en edificis d’habitatges i/o habitatges amb necessitats de 

rehabilitació. 

 

 

 

 



EXECUCIÓ: 

 

Calendari: 
A implantar l’any 2021 i amb caràcter indefinit ja que és una subvenció anual. 

Fonts de finançament: 
Generalitat de Catalunya i pressupost municipal 

Gestió: 
Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 
 Nombre de consultes ateses. 
 Nombre d’ajuts a la rehabilitació/accessibilitat atorgats. 
 Nombre d’edificis i llars beneficiades. 
 Import total d’ajuts a la rehabilitació. 

 

+ INFORMACIÓ: 

 

 Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial a la web de la 
Generalitat de Catalunya 
 

 Resolució de les bases reguladoresa ajuts en forma de préstecs a comunitats 
de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis 
d'habitatges a Catalunya publicades DOGC del 27 de Gener de 2020. 

 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp C. REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES

Actuació 
C3. Foment per a la realització de la Inspecció Tècnica dels 

Edificis (ITE) 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Les ITEs avaluen l’estat de conservació, les condicions d’accessibilitat de l’edifici i les 
possibles millores, i esdevé obligatori per a edificis amb una antiguitat superior als 45 
anys. 

Es proposa la realització de campanyes de comunicació i de difusió per part de 
l’Ajuntament per fomentar aquest programa d’inspeccions tècnica dels edificis (ITE) 
per assegurar el bon estat del parc d'habitatges del municipi, i fer-ne el seguiment de 
les actuacions que se’n derivin, podent ser possible aplicar sancions o recàrrecs als 
habitatges que no en disposin o no en vulguin disposar. 

Aquesta actuació es pot coordinar conjuntament amb la campanya de difusió i 
assessorament per a les subvencions de rehabilitació de la Generalitat i de posar en 
disposició de l’Ajuntament l’habitatge per incloure’l a la Borsa de Lloguer. 

Objectius: 

 Impulsar la revisió de l’estat del parc 
 Detectar infrahabitatge i utilització anòmala 
 Evitar situacions de risc 
 Identificar i quantificar les patologies existents indicant la necessitat d’actuació 
 Evitar la degradació del parc d’habitatges 
 Fomentar la cultura del manteniment per allargar la vida útil dels edificis 

Beneficiaris: 

 Propietaris d’edificis 
 Població en general 

 
 
 
 
 
 



EXECUCIÓ: 
 

Fonts de finançament: 

A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament 

Gestió: 

Àrea d’Urbanisme en coordinació amb Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 

 Nombre de campanyes realitzades 
 Nombre d’ITEs realitzades 
 % d’edificis amb ITE respecte al total del municipi 

+ INFORMACIÓ: 

 Guia sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d'habitatges del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya 

 DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp C. REHABILITACIÓ DEL PARC D’HABITATGES 

Actuació 
C4. Estudis detallats de zones concretes per aprofundir sobre 

l’estat de conservació de les edificacions 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 

Es proposa l’elaboració d’un estudi que permeti aprofundir sobre l’estat de les 
edificacions i el perfil de les persones residents en els diferents barris o zones del 
municipi amb l’objectiu d’establir les mesures necessàries i específiques pel foment de 
la rehabilitació o bé per definir altres instruments d’actuació en els barris estudiat. 

A partir de la identificació de immobles que puguin ser d’interès per mobilitzar producte 
amb aquest estudi previ, s’elaborarà un estudi que permeti aprofundir sobre l’estat de 
les edificacions, quin tipus d’habitatge s’hi pot desenvolupar i en quin règim de tinença, 
quines implicacions legals hi haurien, la viabilitat econòmica del projecte i les 
intervencions que s’haurien de realitzar per tal de que sigui habitable. 

Aquest estudi ha de comportar posteriorment un seguiment per part de l'administració 
del parc d’habitatges existent i monitoritzar l’estat de conservació de les edificacions 
del municipi. 

Objectius: 

 Disposar d’un anàlisi aprofundit sobre l’estat del parc d’habitatges al municipi. 
 Detecció i identificació de les situacions d’infrahabitatge i d’utilització anòmala 

dels habitatges. 
 Millorar el parc d’habitatges existent i la qualitat de vida de la ciutadania 
 Assegurar el dret a un habitatge digne i assequible a la població. 
 Dinamització dels tràmits de conservació i rehabilitació del parc. 

Beneficiaris: 

La ciutadania en general 

 

 

 

 

 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 

A realitzar-se l’any 2021. 

Fonts de finançament: 

A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament i subvencions de la Diputació de 
Girona 

Gestió: 

Servei d’Urbanisme 

Indicadors de resultats: 

 Elaboració de l’estudi. 
 Número d’actuacions/mesures derivades de l'estudi. 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació 
D1. Crear i difondre la borsa de mediació per al lloguer 

assequible i altres formes d’accés a l’habitatge 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
 
La Borsa de Lloguer Assequible és una eina per donar resposta a les necessitats 
d’accedir a un habitatge digne i respondre a noves necessitats i realitats socials, així 
com solucionar el problema amb els habitatges amb indicis de desocupació que hi 
pugui haver al municipi.  

L’objectiu d’aquest servei és oferir un lloguer assequible al sector de la població que 
hagi patit les conseqüències de les crisis econòmica, facilitant un preu de lloguer que 
estigui en funció dels seus ingressos. 

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes 
d’arrendament entre les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, 
en gestiona els tràmits i la signatura i realitza el seguiment per garantir el compliment 
de les obligacions contractuals. 

Per tal d’incentivar l’entrada a la Borsa per part de propietaris que tenen algun 
habitatge buit es poden oferir les següents garanties, incentius i facilitats de tràmits: 

 Garanties 

 Garantia de cobrament i seguiment específic per tal de que la propietat 
sempre percebi les render de lloguer. 

 Cobertura de l’habitatge amb una assegurança Multirisc de la Llar. 

 Incentius 

 Desgravació parcial de l’IBI 

 Bonificació parcial o total de l’impost d’escombraries  



 Tramitació gratuïta de subvencions per a la rehabilitació, millora 
energètica i d’accessibilitat dels habitatges 

 Sistema de cobertura del cobrament de les rendes de lloguer 
impagades equivalent a X mesos un cop s’ha dictat la sentència 
judicial 

 Facilitat de tràmits: 

 Tramitació de contractes de forma gratuïta 

 Assessorament tècnic i jurídic 

 Tramitació de la Cèdul·la d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència 
Energètica (CEE) condicionat a la signatura del contracte de lloguer 

 Seguiment social i mediació a petició de les parts en aquelles 
situacions que sigui necessari per el bon funcionament del lloguer 

Alhora, es proposa engegar una campanya de difusió que doni a conèixer aquesta 
borsa i els serveis que s’hi ofereixen, per tal d’arribar als propietaris de pisos buits i 
explicar el funcionament d’aquest nou servei als usuaris i a la població en general. 

Fa uns anys es va intentar dur-ho a terme però els resultats van ser poc exitosos 
degut al recel de la gent de posar el seu habitatge en lloguer. Actualment la borsa de 
lloguer assequible se n’encarrega el Consell Comarcal. 

Objectius: 
 

 Foment de l’accés assequible a l’habitatge 
 Dinamització del mercat de lloguer al municipi 
 Optimització de l’ocupació del parc vacant 
 Promoció del manteniment i la rehabilitació 

 

Beneficiaris: 
 Persones propietàries d’habitatges que obtindran un lloguer 
 Demandants d’habitatges a un preu per sota del de mercat 

 

 

 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 
A partir de 2021 i amb caràcter indefinit 

Gestió: 
A partir del pressupost municipal, Diputació de Girona i Generalitat de Catalunya 

Indicadors de resultats: 
 Nombre de contractes anuals a la borsa de mediació per al lloguer social 
 Nombre d’habitatges llogats i llars beneficiades mitjançant el servei de la 

borsa 

 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Borsa de lloguer assequible de Reus gestionada per l’Oficina d’Habitatge 
 

 Borsa de lloguer assequible de Barcelona gestionada a través de la Xarxa 
d’Oficines de l’Habitatge i la Direcció d’Ajuts al lloguer i Borsa d’Habitatge de 
Barcelona 
 

 Borsa de lloguer assequible d’Igualada gestionada per l’Oficina d’Habitage 
 

 Borsa de lloguer assequible de Sabadell gestionada per una empresa externa  

 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació 
D2. Sancions econòmiques a propietaris que disposin 

d’habitatges en desús de forma continuada  

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
Redacció d’una ordenança municipal que s’atengui a la regulació que fa la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i que fixi uns criteris amb la 
voluntat d ela mobilització de l’habitatge buit en funció de la demanda existent. 

En cas de que es conclogui que un habitatge es troba desocupat per més de dos 
anys sense causa justificada s’iniciaria un expedient per declarar que a l’habitatge hi 
ha desocupació permanent, essent possible la rectificació per part de la propietat de 
l’immoble. 

En cas de que la propietat no formuli cap al·legació, aporti documentació o proves de 
que aquesta situació no es dóna, es podria procedir a la imposició de multes 
coercitives, on la seva quantitat vindria determinada per la gravetat de les infraccions, 
detallades ens els articles 123, 124 i 125 de la Llei 18/2007. 

 

Objectius: 
 Garantir la funció social de la propietat mitjançant l’ús adequat dels habitatges 
 Forçar a les persones propietàries a mobilitzar el parc d’habitatges buits que 

posseeixen 
 Allotjar a unitats de convivència que acaben de perdre el seu habitatge o que 

es troben en altres situacions d’estat o risc d’exclusió social-residencial. 

Beneficiaris: 
 Unitats familiars en estat o risc d’exclusió social-residencial. 
 Unitats familiars que han perdut l’habitatge per problemes de pagament. 
 Persones que necessiten trobar un habitatge a preu assequible. 

EXECUCIÓ: 
 

Fonts de finançament: 
Import de les sancions imposades 

Gestió: 
Oficina d’Habitatge 



Indicadors de resultats: 
 Nombre d’habitatges mobilitzats (regularitzats) 
 Nombre de multes i sancions imposades 

 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Ordenança reguladora del procediment de verificació d’habitatges buits al 

municipi d’Hostalric 

 Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació 

d’habitages buits de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació 
D3. Sancions a grans tenidors i entitats financeres per tal de 

disposar dels seus habitatges per a lloguer social 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
 

A l’empara del previst a l’article 113 de la LDH, una vegada transcorregut el termini 
atorgat per l’ocupació efectiva de l’habitatge buit, l’Ajuntament podrà iniciar el 
procediment d’execució forçosa mitjançant la imposició de fins a tres multes 
coercitives, cadascuna d’elles pel 20% de l’import de la sanció per la infracció molt 
greu amb la que l’article 123, h) de la mateixa Llei tipifica el manteniment de la 
desocupació dels habitatges, quan s’han ofert les mesures legals per ocupar-los per 
part de l’administració. 
 
Paral·lelament a la imposició de les multes coercitives, l’administració podrà incoar un 
procediment sancionador (model annex 7) pel manteniment de la desocupació que 
portarà aparellada una sanció d’entre 90.001 i 900.000 euros, segons estableix 
l’article 118 de la LDH, en la redacció donada per la Llei 4/2016, de 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial. 
 
El termini de tramitació de l’expedient sancionador és de tant sols 6 mesos comptat 
des de la data de la incoació (no des de la notificació de l’acord d’incoació a 
l’interessat) fins a la notificació de la resolució de l’expedient sancionador (no des de 
la data de la resolució). Per tant, s’ha de tenir en compte aquest termini per calcular 
els temps de resolució de les al·legacions que es puguin presentar i per calcular la 
tramitació de les signatures de les resolucions de tràmit que s’hagin de dictar. 
 
Inicialment, el procediment s’inicia amb la detecció per part dels serveis municipals 
d’habitatges desocupats més de dos anys. Una vegada detectats el procediment 
d’intervenció són els següents: 

 S’inicia amb el procediment de requeriment de regularització mitjançant 
l’adequació del preu a les rendes disponibles o concretant amb les 
administracions públiques i amb les entitats del tercer sector amb destí a 
lloguer assequible o social. 
Aquesta regularització confereix als propietaris l’oportunitat de reconduir la 
situació d’utilització anòmala de l’habitatge, evitant la sanció.  



 De no procedir-se a la regularització voluntària, s’inicia el procediment de la 
seva execució forçosa mitjançant la imposició de multes que obren un nou 
termini de regularització. 

  La no regularització habilita a l’Ajuntament a iniciar el procediment 
sancionador, per aplicació directe segons la Llei 18/2007, amb subjecció a les 
determinacions del Programa municipal d’inspecció i intervenció. 

Objectius: 
 Garantir la funció social de la propietat mitjançant l’ús adequat dels habitatges 
 Forçar a les entitats bancàries altres grans tenidors a mobilitzar el parc 

d’habitatges buits que posseeixen 
 Estimular l’ocupació i lloguer del parc vacant propietat de les entitats 

financeres 
 Allotjar a unitats de convivència que acaben de perdre el seu habitatge o que 

es troben en altres situacions d’estat o risc d’exclusió social-residencial. 

Beneficiaris: 
 Unitats familiars en estat o risc d’exclusió social-residencial. 
 Unitats familiars que han perdut l’habitatge per problemes de pagament. 
 Persones que necessiten trobar un habitatge a preu assequible. 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 
A partir de 2021 i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 
Import de les sancions imposades 

Gestió: 
Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 
 Nombre d’habitatges mobilitzats (regularitzats) 
 Nombre de multes i sancions imposades. 

 

+ INFORMACIÓ: 
 

 “Sancions de 315.000 euros a grans tenidors d’habitatge per mantenir pisos 

buits” Ajuntament de Barcelona 

 “L’Ajuntament imposa les set primeres multes a grans tenidors de pisos buits” 

Ajuntament de Sabadell 

 Exemple de model d’un procediment sancionador 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació 
D4. Estudi i definició d’un protocol d’actuació i resposta per a 

les ocupacions sense títol habilitant 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
 

Elaborar un estudi que permeti aprofundir sobre els habitatges ocupats sense títol 
habilitant, és a dir, quantificar el nombre real, la titularitat de l'immoble i les 
característiques socioeconòmiques dels seus residents per tal de determinar amb 
precisió la dimensió d'aquesta problemàtica en el municipi. L'estudi permetrà 
determinar les mesures a aplicar i el protocol a seguir. Així, l'administració podria 
encarregar-se de les funcions següents, entre d'altres: 

 Millora i actualització permanent del registre amb la col·laboració transversal 
d'altres departaments de l’Ajuntamenti dels agents del sector, per obtenir una 
base de dades actualitzada dels habitatges ocupats irregularment. 

 Atenció social a les persones que ocupin els habitatges irregularment per 
manca manifesta i involuntària d’un habitatge digne i adequat o per trobar-se 
en una situació social de vulnerabilitat. 

 Intervenció davant de les accions incíviques que es causin en l’ocupació 
irregular, de forma cooperada amb la policia. 

 Mediació en els conflictes de convivència veïnal que causi l’ocupació 
irregular. 

 Establiment d’un protocol d'intermediació amb l'objecte intentar trobar una 
solució òptima a l’ocupació irregular. 

 Emissió d’ordres d’execució o actuacions municipals d’emergència davant un 
risc imminent, amb la finalitat de restablir la seguretat i/o la salubritat de 
l’edifici i/o habitatge afectat per l’ocupació, amb la finalitat de protegir la 
integritat dels ocupants, amb desallotjament preventiu de ser necessari. 

Actualment l’Ajuntament no disposa d’un protocol d’actuació en cas d’ocupacions.  

 

 

 

 



Objectius: 
 Prevenir l’ocupació irregular i regularitzar l’ocupació o aconseguir un 

reallotjament digne 
 Garantir el compliment de la funció social de la propietat i millorar la 

convivència a nivell comunitari 
 Vetllar per l'ús adequat de l'habitatge i la protecció dels seus ocupants 

Beneficiaris: 
 Persones propietàries d’habitatges ocupats de forma irregular 
 Ocupants irregulars amb necessitats socials que ocupen un habitatge que no 

compleix els requisits d’habitabilitat  
 Comunitats de veïns on es produeixin problemes de convivència o salubritat 

per l’ocupació irregular 

EXECUCIÓ: 

 

Calendari: 
A realitzar a l’any 2021 i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 
A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament  

Gestió: 
Gestió transversal liderada per la Regidoria de Benestar social i habitatge 

Indicadors de resultats: 
 Nombre d’habitatges ocupats irregularment intervinguts. 
 Nombre d’unitats de convivència regularitzades o reallotjades 

 

+ INFORMACIÓ: 

 

 Apunts sobre l’elaboració d’un protocol contra ocupacions a El Vendrell 
 “Castelló redacta un protocol per actuar en la seixantena d'habitatges 

ocupats” 
 Protocol per a la intervenció en matèria d’ocupacions de l’Ajuntament de 

Caldes de Malavella 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació 

D5. Acords amb entitats financeres per regularitzar la situació 

de les persones residents en blocs ocupats i oferir-los un 

lloguer social 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Contingut: 
 

Es proposa un conjunt de mesures de mediació entre l'Ajuntament i les entitats 
financeres i els grans tenidors propietaris de blocs d’habitatges ocupats de forma 
irregular a la ciutat per tal de regularitzar la situació dels seus residents mitjançant la 
signatura d'un lloguer social o bé la incorporació d'aquests habitatges a la borsa de 
mediació per al lloguer social. 

En virtut de la llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, abans d’interposar qualsevol demanda judicial 
d’execució hipotecària o desnonament per impagament de lloguer, el demandant, 
sota la condició de que ha de ser un gran tenidor d’habitatge, ha d’oferir als afectats 
una proposta de lloguer social, si el procediment afecta a persones o unitats familiars 
que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia i que es trobin dins els paràmetres 
de risc d’exclusió social que defineix la llei. 

A més, els afectats han de complir una sèrie de paràmetres com és estar empadronat 
des de fa 2 anys o més a l’immoble ocupat, que haurà de portar buit mínim 2 anys, no 
haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys i disposar d’un 
informe favorable de Serveis Socials. 

 

Objectius: 
 Regularitzar la situació de famílies en supòsit de vulnerabilitat social que viuen 

en situació d'ocupació irregular o aconseguir un allotjament digne 
 Garantir el compliment de la funció social de la propietat 
 Millorar la convivència a nivell comunitari 

Beneficiaris: 
 Persones ocupants de blocs d'entitats financeres i grans tenidors 

 



EXECUCIÓ: 

 

Calendari: 
A realitzar a l’any 2021  

Fonts de finançament: 
A partir del pressupost municipal de l’Ajuntament 

Gestió: 
Gestió transversal liderada per la regidoria de Benestar social i habitatge i l’Oficina 
d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 
 Nombre d'acords assolits 
 Nombre d'unitats de convivència regularitzades o reallotjades 

+ INFORMACIÓ: 

 

 Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència 
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica 

 Documentació útil en matèria d’ocupacions de la PAH Barcelona 



Estudi d’habitatges buits 
Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE 

Actuació 
D6. Mesures i protocol eficaç per garantir els subministraments 
bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat social 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Contingut: 
Garantir la continuïtat dels subministraments bàsics de l’habitatge (aigua, gas i 
electricitat) a les famílies que tinguin problemes de pagament o talls en aquests 
subministraments.  

Es proposa impulsar mesures per regularitzar l’alta dels subministraments bàsics, 
sempre i quan es certifiqui l’estat correcte de les instal·lacions i l’empadronament a 
l’immoble, posant especial atenció al subministrament de l’aigua, amb la instal·lació 
de comptadors d’aigua provisionals d’emergència per a persones o unitats de 
convivència en situació de risc d’exclusió que no disposin del comptador 
corresponent, amb caràcter urgent en cas de viure-hi infants. 

A més, campanya d’informació per fer saber a la ciutadania els ajuts econòmics 
puntuals que existeixen, mesures d’estalvi i reducció dels consums i informació sobre 
el dret que garanteix l’accés als subministraments bàsics a les persones en risc 
d’exclusió residencial amb la finalitat d’evitar la interrupció dels serveis. 

Actualment es disposen d’una sèrie d’ajudes per garantir el subministraments bàsics, 
com comptadors socials en nom de l’administració i hi ha acords negociats amb les 
companyies subministradores. 

Objectius: 
 Garantir els subministraments bàsics a les llars vulnerables 
 Ajudar a les famílies en situació de pobresa energètica 
 Assessorament i orientació a les famílies amb dificultats per atendre el 

pagament dels subministraments bàsics de l’habitatge 
 Promoure l'eficiència energètica dels edificis residencials 

Beneficiaris: 
 Llars amb problemes per a pagar les quotes de subministraments bàsics 

 
 
 
 
 
 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 
Actualment ja es disposa d’aquestes mesures 

Fonts de finançament: 
Finançament a partir del pressupost municipal 

Gestió: 
Àrea de benestar i habitatge juntament amb Serveis Socials 

Indicadors de resultats: 
 Informe de mesures aplicades 
 Nombre d'informes favorables per evita el tall de subministrament 
 Nombre de consultes ateses 
 Nombre d’ajuts atorgats 

 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació D7. Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
 

 

Es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge 
digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes 
gaudeixen d’un dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament 
d’una quota inicial i una quota d’ús mensual assequible. 

Aquestes promocions es poden executar en sòls o immobles de propietat pública o 
privada. En el cas de la propietat privada hi hauria la opció de comprar-la o cedir-la, 
però un cop finalitzat el contracte el dret d’ús de l’edificació passaria a ser de la 
propietat del sòl o immoble.  

Si l’immoble és de propietat pública aquest haurà de ser cedit obligatòriament, en 
aquest cas estaríem parlant de dret de superfície. 

 



Objectius: 
 Evitar la desocupació permanent dels habitatges 
 Donar respostes alternatives a les necessitats d’habitatge a la població 
 Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i habitatges dels 

municipis 
 

Beneficiaris: 
 Els demandants d’habitatge assequibles 
 Propietaris d’immobles buits amb necessitat de rehabilitació 
 Administracions amb immobles municipals que necessitin ser rehabilitats 

EXECUCIÓ: 
 

Fonts de finançament: 
Finançament a partir del pressupost municipal 

Gestió: 
Gestió directa per part de l’Ajuntament o amb col·laboració amb alguna entitat del 
sector 

Indicadors de resultats: 
 Nombre d’habitatges cedits/venuts a cooperativa en cessió d’ús captats 
 Nombre d’unitats de convivència/propietaris beneficiats 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Llars familiars, SCCL 

 Omplim els buits 

 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE

Actuació D8. Masoveria urbana

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
 

La proposta vol fomentar i difondre les noves maneres d’accedir a l’habitatge a partir 
dels nous de règims de tinença, en aquest cas la masoveria urbana. 

La masoveria urbana és una tipologia de projecte d’habitatge basat en models no 
especulatius, reconeguda per la llei, que es basa en un acord entre qui té la propietat 
d’un habitatge, que en cedeix l’ús per a un temps determinat, a les masoveres, que 
assumeixen unes obres de reforma i manteniment acordades amb la propietat. 

Es proposa a l’Ajuntament com a mediador entre el grup de masoveria urbana i la 
propietat de l’immoble, encarregant-se de la redacció del contracte (aprovat per les 
dues parts) i fent-ne difusió.  

Dins del programa es pot incloure: assessorament jurídic i tècnic per a la 
incorporació, seguiment i manteniment de l’habitatge en el programa, comprovació 
de la situació dels sol·licitants, tramitació de la formalització dels contractes, 
seguiment de la bona utilització de l’habitatge i tramitació de les diferents ajudes al 
lloguer i rehabilitació.  També es poden aplicar diferents incentius per a la captació 
d’aquests habitatges com pot ser la subvenció del cost de la cèdula d’habitabilitat i el 



certificat energètic, bonificacions en l’IBI durant la durada del contracte de masoveria 
urbana o bonificacions en la quota d’impost de construccions i obres (ICIO). 

Paral·lelament també es proposa fer-ne difusió per diferents mitjans (tríptics, 
xerrades, xarxes socials, ...) per tal de informar a la ciutadania de l’existència 
d’aquest tipus de tinença i posar-ne al coneixement de possibles masovers i 
propietaris. 

 

Objectius: 
 Evitar la desocupació permanent dels habitatges 
 Donar respostes alternatives a les necessitats d’habitatge a la població 
 Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i habitatges dels 

municipis 
 

Beneficiaris: 
 Els demandants d’habitatge assequibles 
 Propietaris d’immobles buits amb necessitat de rehabilitació 

EXECUCIÓ: 
 

Fonts de finançament: 
Finançament a partir del pressupost municipal 

Gestió: 
Gestió directa per part de l’Ajuntament o amb col·laboració amb alguna entitat del 
sector 

Indicadors de resultats: 
 Nombre de contractes de masoveria urbana signats 
 Nombre d’unitats de convivència/propietaris beneficiats 
 Grau de satisfacció de les persones beneficiàries 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Exemple de contracte de masoveria urbana 
 Col·lectiu La M.U.L.A 
 Projecte de masoveria urbana a Mieres 
 Guia metodològica de la masoveria urbana, de Sostre Cívic 



Estudi d’habitatges buits 
Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE 

Actuació 
D9. Complementar els ajuts municipals al pagament del lloguer 
juntament amb polítiques d’inserció laboral i promoció 
econòmica 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Contingut: 
 

Servei dirigit a donar suport econòmic a persones i unitats de convivència amb 
ingressos baixos i moderats a les quals el cost de l'habitatge pot situar en risc 
d'exclusió social residencial o dificultar el procés d'inserció social. 

Es planteja que aquests ajuts estiguin vinculats a polítiques d’inserció laboral i de 
promoció econòmica per tal de fomentar i impulsar l’autonomia dels membres de la 
llar per tal que progressivament puguin desvincular-se de l’ajut. 

Així mateix es proposa la millora i revisió dels criteris dels ajuts municipals al 
pagament del lloguer per tal d’evitar-ne l’ús inadequat, fent un seguiment bianual de 
les llars que reben aquests ajuts per avaluar-ne tant les condicions de l’immoble com 
la situació economicosocial de les usuàries. 

Puntualment es donen algunes ajudes per destinar-les al pagament de lloguers, però 
no hi ha una ordenança municipal específica per regular-ho. 

Objectius: 
 Ajudar a les unitats de convivència a mantenir l’habitatge 
 Fomentar l’accés assequible a l’habitatge 
 Disposar d'uns criteris adequats per adjudicar els ajuts municipals al lloguer 
 Garantir la permanència a l'habitatge 
 Fomentar l'autonomia i apoderament dels membres de la llar 

Beneficiaris: 
 Població amb problemes d’accés a un habitatge en condicions assequibles 
 Persones en situació d’atur o desocupació 
 Llars amb vulnerabilitat social i que presentin problemes per pagar un 

habitatge 
 
 
 
 



EXECUCIÓ: 

 

Calendari: 
Prestació del servei de caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 
 Finançament a partir del pressupost municipal 
 Cofinançament amb la Generalitat de Catalunya mitjançant conveni 

Gestió: 
Gestió realitzada per l’Oficina d’Habitatge, a través de l’Àrea de Benestar i Habitatge 

Indicadors de resultats: 
 Dotació d'ajuts municipals al lloguer atorgats 
 Import econòmic total atorgat mitjançant ajuts 
 Nombre de llars beneficiades 
 Nombre de llars que han revertit la situació inicial 

 

 



Estudi d’habitatges buits 
Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp D. ACCÉS I ÚS ADEQUAT DE L’HABITATGE 

Actuació 
D10. Intermediar entre l’ajuntament i els privats ofertants 
d’habitatge per millorar les condicions d’accés i requisits dels 
llogaters al mercat lliure 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Contingut: 
Es proposa que l’Ajuntament faci de mediador amb els ofertants d’habitatge privat del 
municipi (API’s), per tal de millorar les condicions i els requisits d’accés al lloguer del 
mercat lliure, de manera que no es produeixin abusos en quant a fiances, 
discriminacions per origen o gènere, etc.  

Es proposa el disseny de mesures que fomentin les bones pràctiques i alhora 
ofereixin garanties i/o reconeixement als APIs que hi col·laborin. 

 

Objectius: 
   Garantir l'accés a l'habitatge al conjunt de la ciutadania 
   Evitar la discriminació per origen, gènere i condició econòmica 

Beneficiaris: 
 Ciutadania en general que vol accedir a un habitatge de lloguer 

EXECUCIÓ: 

 

Gestió: 
Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 
   Nombre de reunions realitzades 
   Nombre d'habitatges llogats gràcies a la intermediació 

 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp E. RECURSOS I CONEIXEMENT 

Actuació 

E1. Adequació de l’estructura organitzativa, optimització de 

recursos humans i econòmics i dotació pressupostària als 

projectes per a polítiques d’habitatge 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
Donada la rellevància del tema de l’habitatge i alhora la necessària transversalitat dels 
diferents departaments del’Ajuntament, es proposa revisar l’estructura organitzativa i 
adaptar les funcions de les persones relacionades amb el tema de l’habitatge per a 
una correcta gestió dels habitatges i de les futures actuacions que es realitzin. 

Es tracta d’una intervenció indirecta de tipus organitzatiu dels serveis municipals per 
tal de millorar l’estructura, el funcionament i el pressupost de l’Ajuntament per fer front 
a les totes les actuacions en relació amb l’habitatge, ja siguin de l’àmbit de 
planejament, gestió de patrimoni municipal del sòl i habitatge, promoció, rehabilitació o 
accés i ús adequatdels habitatges.  

Objectius: 
 Incrementar progressivament els recursos humans destinats a polítiques 

d’habitatge, per consolidar els serveis. 
 Adequar l’estructura municipal a les tasques que cal dur a terme a fi de facilitar 

l’acció pública en matèriad’habitatge en els aspectes tècnics i polítics. 
 Millorar la coordinació de tots els serveis àrees de l’Ajuntament amb  

competències directes o indirectes en matèriad’habitatge. 
 Millorar la coordinació amb altres administracions i òrgans competents en 

matèria d’habitatge. 
 Adequar els recursos municipals a les tasques que cal dur a terme. 

Beneficiaris: 
 Persones treballadors de l’ens local. 
 Ciutadania en general. 

EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 
En execució i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 
Pressupost municipal de l’Ajuntament + conveni amb Generalitat de Catalunya 

 



Gestió: 
Gestió directa des de l’Ajuntament amb la possible col·laboració d’algun ens extern 
que es dediqui a la gestió de recursos organitzatius (en cas de ser necessari) 

Indicadors de resultats: 
 Millora de la coordinació entre sectors. 
 Millora en l’obtenció de la informació. 
 Millora en la detecció de necessitats i en la resolució de les problemàtiques 

d’habitatges 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp E. RECURSOS I CONEIXEMENT 

Actuació E2. Crear un espai de diàleg / col·laboració entre ajuntaments 

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
Es proposa crear un espai de coordinació entre les diferents administracions locals, 
principalment a la comarca de l’Alt Empordà i sobretot entre municipis amb les 
mateixes casuístiques que puguin tenir en comú, amb l'objectiu de debatre i proposar 
mesures en matèria d'habitatge de forma conjunta entre els municipis com per 
exemple les reserves del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, la regulació del 
lloguer, l'establimentde la reserva d'habitatge protegit en sòl urbà consolidat o la 
regulació d’àrees de tanteig i retracte. 

Fa uns anys ja s’havien dut a terme alguns acords de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Roses, ja que no disposaven d’Oficina d’Habitatge. Amb aquesta col·laboració es 
va crear una Borsa d’Habitatge de Lloguer Social Supramunicipal que s’encarregava 
de facilitar l’accés a l’habitatge a persones en risc d’exclusió residencial, tot 
augmentant l’oferta de pisos de lloguer a preus assequibles. 

Objectius: 
 Procurar actuacions en matèria d'habitatge que es coordinin entre els diferents 

municipis per establir una estratègia conjunta territorial a nivell de territori 
intermunicipal. 

 Potenciar i millorar la coordinació interna, interadministrativa i externa. 
 Optimitzar els recursos existents en matèria d’habitatge. 

Beneficiaris: 
 Els demandants d’habitatge assequible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 
A implementar a partir de 2021 i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 
Pressupost municipal dels diversos ajuntaments que hi vulguin col·laborar, conveni 
amb Generalitat de Catalunya i subvencions emeses per la Diputació de Girona 

Gestió: 
Representats en la matèria d’habitatge de cada Ajuntament 

Indicadors de resultats: 
   Creació de la Taula o Espai de diàleg 
   Nombre de reunions anuals 
   Nombre d'accions conjuntes realitzades 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp E. RECURSOS I CONEIXEMENT 

Actuació 
E3. Crear un espai estable de participació sobre l’habitatge al 

municipi  

 

DESCRIPCIÓ: 
 

Contingut: 
 

La participació de la ciutadania, l'articulació de xarxes i la coresponsabilització 
d'entitats, administració i ciutadania són aspectes indispensables a l'hora de trobar 
noves formules per fer front a les necessitats socials. 

És per això que es proposa la creació d’un espai de col·laboració en matèria 
d’habitatge entre el govern municipal, els grups polítics, els serveis tècnics, les entitats 
locals vinculades en aquest àmbit i qualsevol ciutadà que s’interessi per quest tema 
per tal de fer difusió de l’estat actual de l’habitatge en el municipi i identificar i treballar 
les necessitats que es detectin més prioritàries entre la població. 

Les funcions d’aquesta comissió serien, entre d'altres: 

 Seguiment de les actuacions previstes en el municipi i aportar un punt de vista 
extern a les que hi hagi intenció de desenvolupar 

 Promoure el debat entre la ciutadania, les entitats i grups interessats 
 Fomentar la coordinació entre institucions públiques i les entitats ciutadanes, 

amb especial atenció a les diverses situacions d’exclusió social 

 

Objectius: 
 Implicar la ciutadania en les polítiques d’habitatge 
 Consensuar amb els principals agents relacionats amb l’habitatge les 

actuacions del govern relacionades amb l’habitatge 
 Donar veu a les diferents necessitats i posicionaments a l’entorn de l’habitatge 
 Potenciar i millorar la coordinació entre les diferents àrees municipals 

relacionades sectorialment amb polítiques d’habitatge (treball transversal). 
 Potenciar i millorar la concertació entre els operadors públics i privats que, 

d’alguna manera, participen en les polítiques d’habitatge. 

Beneficiaris: 
 Ciutadania en general 

 

 



EXECUCIÓ: 
 

Calendari: 
A partir del 2021 i amb caràcter indefinit 

Fonts de finançament: 
Pressupost municipal, convenis amb la Generalitat de Catalunya i subvencions de la 
Diputació de Girona 

Gestió: 
Oficina d’Habitatge 

Indicadors de resultats: 
 Creació i aprovació del Consell Municipal d'Habitatge 
 Nombre de reunions realitzades. 
 Nombre d’informes elaborats. 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Taula Local per a l’Habitatge del Prat de Llobregat 
 Taula per l’Habitatge de Lloret de Mar 
 Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge de Girona 



Estudi d’habitatges buits 
Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp E. RECURSOS I CONEIXEMENT 

Actuació 
E4. Difusió i foment dels nous règims de tinença i maneres 
d’accedir a l’habitatge 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Contingut: 
La proposta vol fomentar el coneixement i fer difusió de les noves maneres d’accedir 
a l’habitatge a partir de nous règims de tinença, que concebin l’habitatge no com un 
bé d’inversió i mercantilització sinó com un bé d’ús.  

A partir de diversos canals com podrien ser tríptics, xerrades a càrrec de gent 
especialitzada i/o que formin part d’alguna experiència, projecció de documentals, 
difusió per xarxes socials vinculades al municipi, etc. es volen donar a conèixer 
aquestes noves formes d’entendre l’habitatge. 

Algunes de les alternatives a l’habitatge convencional que es proposen són: 

 E1.1. Compra compartida 
 E1.2. Compra temporal 
 E1.3. Permuta 
 E1.4. Masoveria urbana 
 E1.5. Cooperativa d’habitatge en cessió d’ús 
 E1.6. Cessió d’ús amb remuneració dinerària 

Actualment ja s’han començat a plantejar una sèrie de conferències relacionades 
amb l’estat de l’habitatge del municipi, possibles solucions per resoldre les 
problemàtiques detectades i formes alternatives d’accedir a l’habitatge.  

Objectius: 
 Evitar la desocupació permanent dels habitatges. 
 Donar respostes alternatives a les necessitats d’habitatge a la població. 

Beneficiaris: 
 Els demandants d’habitatge assequibles. 

EXECUCIÓ: 

 

Fonts de finançament: 
Finançament a partir del pressupost municipal 

Gestió: 
Gestió transversal entre diferents àrees de l’Ajuntament 



Indicadors de resultats: 
 Nombre d’immobles obtinguts en masoveria urbana 
 Nombre d’immobles obtinguts en propietat compartida. 
 Nombre d’immobles obtinguts en propietat temporal. 

 

+ INFORMACIÓ: 

 

Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús de Sostre Cívic 

Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge guia del Consell Nacional de la 
Joventut Catalana 



 Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS

Actuació E4.1 Compra compartida

 

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT: 
 

Contingut: 

 

És quan la persona o entitat adquirent compra un percentatge de l’immoble i progressivament 
se n’augmenta el percentatge de domini, podent arribar a adquirir la totalitat de l’habitatge. 
L’adquirent gaudeix de l’ús de l’immoble des del començament i n’ha d’assumir les despeses 
relacionades amb aquest: subministraments, taxa d’escombraries, ... mentre que els impostos 
relacionats amb la propietat es paguen entre la propietat original i l’adquirent, en funció del 
percentatge de cadascú. 

Resulta interessant en el sentit que l’administració o una entitat sense ànim de lucre podria 
comprar el percentatge d’un habitatge en procés de desnonament per tal d’evitar-ne la seva 



execució, a canvi de que el titular de l’immoble hipotecat o el se llogater en pagués una 
mensualitat de lloguer que pugui ser més assumible. 

Tipus de parc d’habitatge al que és aplicable: 
 Parc d’habitatges construïts 

Beneficiaris: 
 Administracions que volen poder disposar d’habitatge per realitzar-hi lloguer social i 

assequible però no poden adquirir la totalitat de l’immoble 
 Persones propietàries d’un immoble amb risc de desnonament  hipotecari 
 Persones llogateres d’un immoble amb risc de desnonament per impagament 

Avantatges i inconvenients 
 Permet l’accés a un habitatge més assequible que la compra total de l’immoble i amb 

més estabilitat que un lloguer 
 Com que s’estableix la propietat d’una part de l’immoble és possible demanar una 

hipoteca per fer front a l’adquisició, essent necessari només demanar-la per la part 
adquirida. 

 Es pot disposar de tots els drets de l’habitatge des del principi, i paulatinament 
adquirir-ne la resta 

 La propietat original veu reduïdes les despeses relacionades amb l’habitatge 
 La propietat original rep una gran quantitat de diners en un moment concret 
 Garanteix un manteniment adequat de l’immoble 

 
 S’obliga al pagament d’una quantitat de diners important en un moment determinat 
 La gestió de l’immoble s’ha d’acordar amb la nova propietat 

Quin paper hi juga l’Administració? 
 En casos de propietaris que no puguin pagar la hipoteca i corrin el risc de ser 

desnonats, l’Ajuntament podria adquirir un percentatge de l’habitatge de manera que 
la propietat original pot liquidar la hipoteca i oferir-li a aquesta un lloguer assequible 

 En casos de llogaters que corrin el risc de ser desnonats es podria adquirir un 
percentatge de l’habitatge i pactar-ne un lloguer més econòmic entre propietari i 
inquilí, que es repartiria segons el percentatge entre l’ajuntament i la propietat original 

 Difondre aquest tipus de tinença 
 Actuar com a mediador entre diferents agents que els pugui interessar aquest model 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Home Ownership Schemes (Anglaterra) 
 Shared Equity (Escòcia) 
 Shared Ownership (Escòcia) 



 Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS

Actuació E1.2 Compra temporal

 

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT: 
 

Contingut: 

 

Parlem de compra temporal quan una nova persona propietària adquireix d’una propietària 
original la titularitat d’un immoble durant un temps determinat. Aquesta nova propietària passa 
a adquirir totes les facultat de domini de l’habitatge: tant l’ús com les despeses de l’immoble. 

Tipus de parc d’habitatge al que és aplicable: 
 Parc construït 

Beneficiaris: 
 Persones que volen disposar d’un habitatge a llarg termini però no poden comprar un 

immoble per la via convencional 
 El propietari original, que rep els diners de la compra i al cap del temps pot tornar a 

disposar de la propietat de l’immoble 
 Persones d’edat avançada que desitgin comprar un immoble però que tinguin 

dificultats d’aconseguir finançament per comprar totalment un immoble 

Avantatges i inconvenients 
 Permet l’accés a un habitatge més assequible que la compra i amb més estabilitat 

que un lloguer 
 Es pot disposar de tots els drets de l’habitatge, però durant el període de temps que 

sigui necessari 
 La propietat original no s’ha de fer càrrec de les despeses relacionades amb 

l’habitatge 



 La propietat original rep una gran quantitat de diners en un moment concret 
 

 S’obliga al pagament d’una quantitat de diners important en un moment determinat 

Quin paper hi juga l’Administració? 
 En casos de propietaris que no puguin pagar la hipoteca i corrin el risc de ser 

desnonats, l’Ajuntament podria comprar temporalment l’habitatge de manera que la 
propietat original pot liquidar la hipoteca i oferir-li a aquesta un lloguer assequible 

 Difondre aquest tipus de tinença 
 Actuar com a mediador entre diferents agents que els pugui interessar aquest model 



 Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS

Actuació E1.3 Permuta 

 

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT: 
 

Contingut: 

 

La permuta immobiliària és una espècie d’intercanvi que es formalitza a través d’un contracte 
específic i en el que les dues parts es transfereixen immobles de la seva propietat. Els 
avantatges d’aquest tipus de transaccions depenen molt de les necessitats específiques dels 
propietaris que la duen a terme. 

Un exemple seria el cas d’una persona gran amb problemes de dependència o amb mobilitat 
reduïda que permutin el seu habitatge per un immoble equivalent amb ascensor i condicions 
d’accessibilitat millors a les del seu domicili actual. 

Tipus de parc d’habitatge al que és aplicable: 
 Parc d’habitatges construïts 

Beneficiaris: 
 Administracions que disposen de patrimoni que no els hi és útil per solventar temes 

d’habitatge 
 Persones amb necessitats específiques que no poden satisfer en el seu habitatge 

Avantatges i inconvenients 
 Permet obtenir un habitatge que cobreixi unes necessitats específiques sense la 

necessitat de passar per tot un procés de compra-venda 
 

 Els dos immobles han de tenir el mateix valor o en cas contrari s’ha d’abonar també un 
import econòmic 
 



Quin paper hi juga l’Administració? 
 Fer difusió de que existeix aquest tipus de transacció 
 Posar en contacte persones amb una necessitat específica que disposin d’un 

habitatge i propietaris que puguin tenir interès en realitzar permutes 
 Actuar com a part permutant, per poder obtenir immobles que permetin garantir les 

necessitats de la població 

 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS

Actuació 
E1.4 Cessió d’ús amb remuneració no dinerària – Masoveria 

urbana 

 

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT: 
 

Contingut: 

 

La masoveria urbana és una tipologia de projecte d’habitatge col·lectiu basat en models no 
especulatius que es basa en un acord entre qui té la propietat d’un habitatge, que en cedeix 
l’ús per a un temps determinat, a les masoveres, que assumeixen unes obres de reforma i 
manteniment acordades amb la propietat. 

Tipus de parc d’habitatge al que és aplicable: 
 Parc construït que està en mal estat o degradat 

 

Beneficiaris: 
 Persones que busquen altres maneres d’habitar 
 Propietaris d’immobles buits amb necessitat de rehabilitació 
 Persones que busquen un lloguer assequible 

Avantatges i inconvenients 
 Permet l’accés assequible a l’habitatge 
 Garanteix la millora de l’entorn 
 Es pot reduir la despesa de l’habitatge si es tenen els recursos i les capacitats per fer 

les obres necessàries 
 Un cop finalitzat el contracte la propietat disposa d’un habitatge en condicions 



 Permet residir en un immoble en bones condicions 
 

 Al tractar-se d’una cessió fa que no sigui hipotecable 
 Les obres que s’han de dur a terme han de ser pactades entre les masoveres i la 

propietat, de manera que no és tota la llibertat d’actuació 
 Els masovers no poden prendre part en la gestió de la comunitat 

Quin paper hi juga l’Administració? 
 L’Ajuntament pot ser la part cedidora en cas de tenir immobles degradats de la seva 

propietat 
 Suport tècnic amb les obres de rehabilitació 
 Suport administratiu per tramitar les ajudes de rehabilitació de la Generalitat 
 Assessorament legal a l’hora de redactar els contractes 
 Bonificar l’IBI i taxes d’escombraries dels habitatges cedits per masoveria urbana 
 Bonificar o reduir l’Impost de Construccions i Obres (ICO) i les taxes derivades de les 

obres de rehabilitació 

 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Exemple de contracte de masoveria urbana 
 Col·lectiu La M.U.L.A 
 Projecte de masoveria urbana a Mieres 
 Guia metodològica de la masoveria urbana, de Sostre Cívic 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS

Actuació E1.5 Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

 

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT: 
 

Contingut: 

 

Es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge digne a 
un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes gaudeixen d’un dret 
d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d’una quota inicial i una quota 
d’ús mensual assequible. 

Aquestes promocions es poden executar en sòls o immobles de propietat pública o privada. 
En el cas de la propietat privada hi hauria la opció de comprar-la o cedir-la, però un cop 
finalitzat el contracte el dret d’ús de l’edificació passaria a ser de la propietat del sòl o 
immoble.  

Si l’immoble és de propietat pública aquest haurà de ser cedit obligatòriament, en aquest cas 
estaríem parlant de dret de superfície. 



Tipus de parc d’habitatge al que és aplicable: 
 Sòl públic o privat, que pot estar construït o no 

Beneficiaris: 
 Els demandants d’habitatge assequible 
 Administracions amb immobles municipals que necessitin ser rehabilitats 

Avantatges i inconvenients 
 Accés a l’habitatge a llarg termini i a un preu assequible 
 No és necessària la propietat del sòl per desenvolupar el model 
 Aportació inicial recuperable en el moment de marxar 
 Participació en un nou model de convivència, basat en la part social i la participació. 

 
 Pot ser necessària la signatura d’una hipoteca per pagar la quota d’entrada. 

Quin paper hi juga l’Administració? 
 L’Ajuntament pot esdevenir part intermediària en la gestió de l’immoble 
 Assessorament per part de les oficines locals d’habitatge o del personal tècnic 
 Bonificar a la propietat en la despesa de l’IBI i la taxa d’escombraries 
 Servir com a pont entre propietaris interessats en la cessió i entitats 

 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Llars familiars, SCCL 
 Omplim els buits 



Estudi d’habitatges buits

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

Camp MODELS DE TINENÇA ALTERNATIUS

Actuació E1.6 Cessió d’ús amb remuneració dinerària

 

DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT: 
 

Contingut: 
 

 
Relació propietari – llogater Relació propietari – llogater amb dificultats per pagar 

el lloguer 
 

 

És el tipus de contracte en que la propietat d’un habitatge cedeix l’ús a una altra persona o 
entitat durant un termini de temps a canvi que la part cessionària s’ocupi de les despeses i el 
manteniment de l’immoble i on, a més, se’n pacta una retribució mensual o anual. 

Aquest tipus de contracte és una alternativa en cas de que un llogater no pugui assumir el 
lloguer mensual i d’aquesta manera pugui rebaixar-ne la mensualitat, a canvi de fer-se càrrec 
de les despeses de l’habitatge i la propietat queda exempta del pagament de algunes 
despeses de l’immoble com l’IBI i la taxa d’escombraries. 

 



Tipus de parc d’habitatge al que és aplicable: 
 Immobles habitables amb cèdula d’habitabilitat o amb facilitat per aconseguir-la. 

 

Beneficiaris: 
 Persones que no poden assumir la despesa del lloguer al preu de mercat 
 Persones que no poden mantenir el pagament de la totalitat d’un lloguer 

Avantatges i inconvenients 
 Es veu rebaixat el preu de lloguer de la persona inquilina 
 La propietat manté els ingressos anuals nets 
 Es redueix la despesa directa mensual de l’Administració  

Quin paper hi juga l’Administració? 
 L’Ajuntament pot esdevenir part intermediària en la gestió de l’immoble 
 Bonificar a la propietat en la despesa de l’IBI i la taxa d’escombraries 
 Servir com a pont entre propietaris interessats en la cessió i entitats 

 

+ INFORMACIÓ: 
 

 Llars familiars, SCCL 
 Omplim els buits 



Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 
 

7.2. PROPOSTES D’ACTUACIÓ CONCRETES 

Juntament amb les propostes de caràcter general que són d’aplicació per tot el municipi també 

s’ha considerat la necessitat d’actuar en zones concretes del NUCLI de Castelló d’Empúries, on 

els resultats han indicat que és la zona amb més presència d’habitatges amb indicis de 
desocupació. És per això que es proposen tres línies de treball que poden aportar beneficis tant 

al municipi com als seus veïns i veïnes. 

 

A. IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA DE MASOVERIA URBANA AL MUNICIPI 

 

B. CREACIÓ D’UNA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE AL MUNICIPI  

 

C. ADQUISICIÓ D’HABITATGE PER PART DE L’AJUNTAMENT PER FER AFLORAR EL 
LLOGUER ASSEQUIBLE 

 

A continuació es desenvolupa cada proposta de forma sintètica per poder servir com a eina per 

poder prioritzar una de les opcions, deixant la resta per un futur o per properes fases de 

desenvolupament. 
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Estudi d’habitatges buits 

Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

A. IMPLEMENTACIÓ D’UN PROGRAMA DE MASOVERIA URBANA AL MUNICIPI 

Descripció: 

Elaboració i implementació d’un programa de masoveria urbana a Castelló d’Empúries 

 

La masoveria urbana és una oportunitat per a la mobilització de part del parc d’habitatge buit 
que necessita ser reformat; i en aquest sentit, realitzar un estudi de viabilitat en edificis concrets 
és clau per poder conèixer les oportunitats reals d’implementació del model. 

La proposta vol fomentar i difondre les noves maneres d’accedir a l’habitatge a partir dels nous 
de règims de tinença, en aquest cas la masoveria urbana. 

La masoveria urbana és una tipologia de projecte d’habitatge  basat en models no especulatius, 
reconeguda per la llei, que es basa en un acord entre qui té la propietat d’un habitatge, que en 
cedeix l’ús per a un temps determinat, a les persones masoveres, que assumeixen unes obres 
de reforma i manteniment acordades amb la propietat. 

Es proposa a l’Ajuntament com a mediador entre el grup de masoveria urbana i la propietat de 
l’immoble, encarregant-se de la redacció del contracte (aprovat per les dues parts) i fent-ne 
difusió. 

Dins del programa es pot incloure: assessorament jurídic i tècnic per a la incorporació, 
seguiment i manteniment de l’habitatge en el programa, comprovació de la situació dels 
sol·licitants, tramitació de la formalització dels contractes, seguiment de la bona utilització de 
l’habitatge i tramitació de les diferents ajudes al lloguer i rehabilitació.   

També es poden aplicar diferents incentius per a la captació d’aquests habitatges com pot ser 
la subvenció del cost de la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic, bonificacions en l’IBI 
durant la durada del contracte de masoveria urbana o bonificacions en la quota d’impost de 
construccions i obres (ICIO). 

Paral·lelament també es proposa fer-ne difusió per diferents mitjans (tríptics, xerrades, xarxes 
socials, ...) per tal de informar a la ciutadania de l’existència d’aquest tipus de tinença i posar-
ne al coneixement de possibles masovers i propietaris. 

 

Els habitatges masoveritzables són: 

 Tots aquells immobles buits, públics o privats, que requereixen de reformes 
 Habitatges llogat a persones amb mobilitat reduïda i que necessiten adaptar el seu 

habitatge 
 Habitatges llogats a persones que pateixen pobresa energètica i necessiten millorar les 

condicions d’aquest 
 Infrahabitatges actualment llogats que necessiten de reformes per obtenir la cèdula 

d'habitabilitat 

També es pot pensar en un conveni entre ajuntament i alguna entitat sense ànim de lucre que 
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Diagnosi i estratègies d’actuació al municipi de Castelló d’Empúries 

gestioni algun habitatge amb règim de masoveria (veure experiències) 

Zona d’intervenció 

S’han localitzat 15 habitatges que reuneixen les característiques per impulsar-hi un projecte de 
masoveria urbana. Les dades d’aquests es poden trobar a la llista de l’annex D del present 
estudi*. 

El primer pas per a la implantació d’aquest projecte és la voluntat positiva de la titular de 
l’immoble per realitzar-lo. És per això que la primera acció per a desenvolupar-lo serà la de 
realitzar una enquesta per saber-ne les intencions i explicar-ne els beneficis que comportaria.  

 

*Els edificis detectats amb signes de degradació o mal estat on hi podria ser aplicable la masoveria 
urbana tenen els codis següents: HB014, HB020, HB030, HB035, HB044, HB060, HB063, HB078, HB079, 
HB082, HB098, HB112, HB116, HB135, HB141. 

 

Objectius: 

 Evitar la desocupació permanent dels habitatges 
 Donar respostes alternatives a les necessitats d'habitatge de la població 
 Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i habitatges del municipi 
 Millorar les condicions dels habitants dels edificis en mal estat 

Beneficiaris: 

 Les persones demandants d’habitatge 
 Propietaris d’immobles buits amb necessitat de rehabilitació (un cop s’acaba el 

contracte, aquestes persones recuperen el seu immoble en més bon estat que del que 
l’havien cedit) 

Fases d’actuació: 

 Fase 1: Organització interna 
 Fase 2: Enxarxament 
 Fase 3: Cens de demanda 
 Fase 4: Estudis de viabilitat immobles 
 Fase 5: Creació de la borsa de lloguer 
 Fase 6: Unir oferta i demanda (es pot crear també una aplicació per aquesta tasca) 
 Fase 7: Seguiment de l’obra 
 Fase 8: Tancament de projecte 
 ** Les fases 7 i 8, dependran de l’evolució del programa 

Aportació / Paper de l’ajuntament: 

 Mediador entre les parts 
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 Si és possible, aportació de material o aportació econòmica per les obres 

Altres experiències: 

 Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Lleida i l’entitat Obrint Portes per a 
rehabilitar immobles per a joves amb dificultats d’accés a l’habitatge.   

 Borsa de masoveria a Mieres 

Indicadors de resultats: 

 Nombre d’immobles inscrits a la borsa 
 Nombre de contractes de masoveria urbana signats 
 Nombre d’unitats de convivència/propietaris beneficiats 
 Grau de satisfacció de les persones beneficiàries 
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B. CREACIÓ D’UNA BORSA DE LLOGUER ASSEQUIBLE AL MUNICIPI 

Descripció: 

La Borsa de Lloguer Assequible és una eina per donar resposta a les necessitats d’accedir a un 
habitatge digne i respondre a noves necessitats i realitats socials.  

 

Aquesta borsa pot ser municipal o supramunicipal. 

 

La Borsa actua com a mediadora per facilitar els acords dels contractes d’arrendament entre 
les persones propietàries d’habitatges buits i possibles llogaters, en gestiona els tràmits i la 
signatura i realitza el seguiment per garantir el compliment de les obligacions contractuals. 

Per tal d’incentivar l’entrada a la Borsa per part de propietaris que tenen algun habitatge buit es 
poden oferir algunes següents garanties, incentius i facilitats de tràmits: 

 Garanties 
− Garantia de cobrament i seguiment específic per tal de que la propietat sempre 

percebi les rendes de lloguer 
− Cobertura de l’habitatge amb una assegurança Multirisc de la Llar. 

 Incentius 
− Desgravació parcial de l’IBI 
− Bonificació parcial o total de l’impost d’escombraries 
− Tramitació gratuïta de subvencions per a la rehabilitació, millora energètica i 

d’accessibilitat dels habitatges 
− Sistema de cobertura del cobrament de les rendes de lloguer impagades 

equivalent a X mesos un cop s’ha dictat la sentència judicial 
 Facilitat de tràmits: 

− Tramitació de contractes de forma gratuïta 
− Assessorament tècnic i jurídic 
− Tramitació de la Cèdula d’Habitabilitat i el Certificat d’Eficiència Energètica 

(CEE) condicionat a la signatura del contracte de lloguer 
− Seguiment social i mediació a petició de les parts en aquelles situacions que 

sigui necessari per el bon funcionament del lloguer 

Alhora, es proposa engegar una campanya de difusió que doni a conèixer aquesta borsa i els 
serveis que s’hi ofereixen, per tal d’arribar als propietaris de pisos buits i explicar el 
funcionament d’aquest nou servei als usuaris i a la població en general. 

Per potenciar la comunicació d’aquesta borsa, es pot fer a través de col·laboracions amb 
entitats del sector d’economia social que aglutinen i connecten a usuaris/es en busca 
d’habitatge assequible en nuclis petits amb habitatges buits (tipus Masies x Viure). Permet 
primer filtrar a persones amb vinculació al poble/comarca i més tard obrir-ho al públic. 
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Zona d’intervenció 

Aquesta proposta no té una zona determinada on ser implementada, tot i , sinó que dependrà 
sobretot de la voluntat de les propietats de tirar-ho endavant o no.  

És per això que es proposa en primer lloc realitzar una enquesta als titulars d’habitatges buits 
que es trobin en bon estat i fer-ne pedagogia del seu funcionament i els seus avantatges. 

Objectius: 

 L’objectiu del nou servei és oferir un lloguer assequible per a un nou sector social que 
pateix les conseqüències de la crisi econòmica 

 Dinamitzar el mercat de lloguer al municipi 
 Optimització de l’ocupació del parc vacant 
 Promoció del manteniment i la rehabilitació 

Beneficiaris: 

 Persones demandants d’habitatges a un preu per sota del de mercat 
 Persones propietàries d’habitatges que obtindran un lloguer quan ara tenien un 

habitatge buit 

Fases d’actuació: 

 Fase 1: Organització interna 
 Fase 2: Cens de demanda 
 Fase 3: Definició de criteris de participació 
 Fase 4: Cens de l’oferta 
 Fase 5: Definició de la manera de gestió 
 Fase 5: Unir oferta i demanda 
 Fase 6: Seguiment 

Aportació / Paper de l’ajuntament: 

 Establir els criteris d’accés a l’habitatge assequible 
 Establir i oferir garanties, incentius i/o facilitats de tràmits 
 Gestió de la demanda i la oferta d’habitatge assequible 

Altres experiències: 

 Borsa de lloguer assequible d’Igualada gestionada per l’Oficina d’Habitage 
 Borsa de lloguer assequible de Sabadell gestionada per una empresa externa  
 A Sant Hilari Sacalm creiem que també s’està engegant 
 A Castelló d’Empúries està o havia estat en funcionament conjuntament amb Roses 

Indicadors de resultats: 
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 Nombre de contractes anuals a la borsa de mediació per al lloguer social 
 Nombre d’habitatges llogats i llars beneficiades mitjançant el servei de la borsa 
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