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Els fons Next Generation EU



Objectiu: renovació i rehabilitació integral
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“Els fons europeus han de servir per activar l'onada de renovació que 

necessita el nostre país i per impulsar la rehabilitació des d'una perspectiva 

integral a tres nivells: 

1) amb intervencions a totes les escales (des de l'habitatge fins a la 

regeneració de barris) 

2) potenciant instruments de disseny arquitectònic i sistemes passius en 

l'optimització del comportament energètic dels edificis 

i 3) aprofitant sinèrgies per millorar accessibilitat, funcionalitat, 

digitalització, habitabilitat, seguretat i confort dels habitatges”.

Lluís Comeron

1960-2022



Quins àmbits d’actuació tindran els fons Next Generation EU?
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480 

MEUR

CAT

Rehabilitació de 65.000 habitatges 

Amb mínims d’eficiència energètica. Termini màxim per fer obres i 

justificar-les: 30-06-26 (mínim 30% barris)

Projectes i llibres edifici

Màxim del 9% dels fons

Oficines tècniques de gestió i OLHs

Aproximadament el 4% dels fons

2022-2026 

Per a tots els programes de 

rehabilitació



Quins programes per als objectius en habitatges?
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65.000
HABITATGES

2022-2026

Programa de barris 

25% de les unitats (16.250 habitatges representaran 

un 41% dels Fons, i com a mínim ha de ser el 30% )

Programa d’edificis

35% de les unitats (22.750 habitatges representaran 

un 34% dels Fons ). Aquest Programa es desenvolupa 

en conveni amb Col·legis AAFF, Arquitectes i 

Aparelladors, amb Oficines Tècniques de 

Rehabilitació.

Programa d’habitatges individuals

40% de les unitats (26.000 habitatges representaran 

un 12% dels Fons )

Permeabilitat

entre els 

programes en 

la distribució 

dels recursos 

en funció de 

la demanda 

real



Quins òrgans públics gestionaran els fons Next Generation EU?
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480 

MEUR
2022-2026

Agència de l’Habitatge de Catalunya AHC)

56% (268,8 MEUR) 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB) 

23% (110,4 MEUR)

Consorci Metropolità de l’Habitatge (CHAMB)

21% (100,8 MEUR)



Quinssón els recursos de disponibilitat immediata?
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57,4
MEUR
(Edificis)

24 MEUR 

Programes de rehabilitació a nivell 

d’edifici en àmbits urbans i rurals, 45% 

dels fons destinats a nivell mínim 

reducció de consum, 35% a nivell mig, i 

20% a nivell alt 

24 MEUR

Programes d’eficiència energètica 

d’habitatges en àmbits urbans i rurals

9,4 MEUR

Programes d’ajut per elaboració del llibre 

de l’edifici en àmbits urbans i rurals

Primera 

convocatòria 

amb els fons de 

2021: 104,2 

MEUR

(excloent CHB i AMB)

42,8 MEUR
Programa de barris

4 MEUR
Oficines de 

rehabilitació



Quins són els requisits del Programa d’Edifici?
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1. Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) anteriors a la sol·licitud de 

subvenció.

2. Obres de rehabilitació excepte les considerades de gran rehabilitació (art.3.h. Llei 18/2007) i les que comportin 

canvi d’ús. Obres iniciades posterior 1/2/2020

3. En casos amb propietaris o usufructuaris amb vulnerabilitat econòmica (entre 1,5 i 3 vegades IRSC en funció 

dels ingressos i característiques de la unitat de convivència), poden sol·licitar subvenció individual que cobreixi 

fins al 100% de la quota individual.

4. Inversió subvencionable per habitatge (amb reducció de la demanda energètica en 25%):

Estalvi energètic aconseguit amb 
l’actuació

(Energia primària no renovable, 
EPNR)

Percentatge màxim de la 
subvenció del cost de 

l’actuació (%)

Habitatge
Locals 

comercials o 
altres usos

Inversió màxima 
subvencionable 

per habitatge

Quantia màxima 
de l’ajut per 
habitatge (€)

Quantia màxima 
de l’ajut per m2 

(€)

Subvenció 
màxima, 100%, 

inclosa 
vulnerabilitat  

(€)
30% ≤ ΔC <45% 40 6.300 56 15.750
45% ≤ ΔC <60% 65 11.600 104 17.846

ΔC ≥ 60% 80 18.800 168 23.500



Com és la fase prèvia al tràmit del Programa Edifici?
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Pre dimensionat de la rehabilitació

Anàlisi del tècnic competent:

• Estimació del % previst de reducció del consum energètic i la 

demanda.

• Aproximació del cost de les actuacions.

• Anàlisi del compliment d’altres criteris i requisits tècnics.

Anàlisi de viabilitat

Disseny del projecte i CEE (edifici existent i projecte)

Ofertes de les empreses constructores

Fase prèvia

A càrrec de 

tècnic i 

administrador



Com són els tràmits del Programa Edifici?
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Tràmit 0

Tràmit 1 Tràmit 2

Tràmit 3

Oficina tècnica de rehabilitació (AAFF):

• Validació de la documentació tramesa pel 

representant del destinatari últim de la 

subvenció.

• Emissió d’Informe d’Avaluació i Idoneïtat 

Administrativa.

Oficina tècnica de rehabilitació (Arquitecte o Aparelladors):

• Validació de la documentació tramesa pel tècnic.

• Emissió d’Informe d’Avaluació i Idoneïtat Tècnica.

Sol·licitant de la subvenció o persona autoritzada:

• Formulació de la sol·licitud si s’han superat els 

tràmits 1 i 2.

Portal de Tràmits gencat (codis ID per als tràmits 0, 1 i 2)

Tècnic habilitat:

• Validació de la documentació de la fase 

prèvia i generació de codi iD a portal de 

tràmits gencat



Com són les fases del Programa Edifici?
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Fases sol·licitud . Corresponen als Tràmits 0 a 3. 

Fase 4. Execució d’obres.

Fase 5. Final d’obres. 

Oficines Tècniques de Rehabilitació:
• Comprovació i seguiment de l’adequació de:

• Comunicat i certificat o acta d’inici d’obres.
• Llicència municipal d’obres o autoritzacions 

municipals.
• Pressupost del contracte de l’empresa o empreses 

que executen les obres. 

Oficines Tècniques de Rehabilitació:
• Emissió d’Informes Finals d’Avaluació i Idoneïtat Administrativa i Tècnica.
• Comunicat de finalització d’obres i justificació de la despesa.
• Documentació sobre obres complementàries o modificacions, controls de 

recepció, execució i obra finalitzada, certificats d’instal·lacions, certificat 
d'eficiència energètica final, etiqueta de qualificació energètica de l’ICAEN.

• Sol·licitud a l’AHC de transferència bancària per a pagaments.

Tramitació 
telemàtica



Com són les fases del Programa Edifici?
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Fases sol·licitud . Corresponen als Tràmits 0 a 3. 

Fase 4. Execució d’obres.

Fase 5. Final d’obres. 

Oficines Tècniques de Rehabilitació:
• Comprovació i seguiment de l’adequació de:

• Comunicat i certificat o acta d’inici d’obres.
• Llicència municipal d’obres o autoritzacions 

municipals.
• Pressupost del contracte de l’empresa o empreses 

que executen les obres. 

Oficines Tècniques de Rehabilitació:
• Emissió d’Informes Finals d’Avaluació i Idoneïtat Administrativa i Tècnica.
• Comunicat de finalització d’obres i justificació de la despesa.
• Documentació sobre obres complementàries o modificacions, controls de 

recepció, execució i obra finalitzada, certificats d’instal·lacions, certificat 
d'eficiència energètica final, etiqueta de qualificació energètica de l’ICAEN.

• Sol·licitud a l’AHC de transferència bancària per a pagaments.

Tramitació 
telemàtica



El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge



Introducció. Estat de tramitació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge

Anàlisi tècnica

Avantprojecte 

Aprovació inicial

Aprovació provisional

Aprovació definitiva

Dictamen  Comissió Jurídica Assessora

Informe impacte de gènere

Valoració al·legacions

Informe del CTES

Aprovació de la Comissió del Govern Local

Aprovació Govern

Tràmit 

d’informació 

pública Audiència 

institucional
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Document 

inicial 

estratègic

Document 

d’abast

Estudi 

ambiental 

estratègic

Declaració 

ambiental 

estratègica

Consultes

Informe jurídic preliminar

Tramesa SIGOV (15 dies)

Aprovació pel Consell Tècnic

Participació 

prèvia

Sol·licitud d’inici

Situació actual

Donar compte al Parlament

Aprovació Hble. Consellera

Aprovació Hble. Consellera

Projecte modificat si 

s’escau

Projecte modificat

Tramesa SIGOV (15 dies)

Aprovació pel Consell Tècnic

Projecte modificat si 

s’escau
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Aspectes territorials del desplegament del PSTH



Àrees de demanda forta i acreditada

Nombre 

municipis

Percentatge població respecte el 

total de Catalunya

Municipis àrees de demanda forta i acreditada tipus I 100 71,3%

Municipis àrees de demanda forta i acreditada tipus II 63 11,5%

Total municipis àrees de demanda forta i acreditada 163 82,7%

Les projeccions de les llars 2022-2037 determinen els municipis inclosos en les àrees de demanda forta

i acreditada:
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S’han establert tres tipus en funció del termini que disposen els municipis per assolir l’objectiu de solidaritat

urbana:

 Tipus I. El termini màxim per assolir aquest objectiu és de 15 anys comptadors a partir de l’1 de gener

de 2022. Estan inclosos els municipis que compleixen algun dels següents supòsits:

• Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de polaritat territorial de l’Arc

metropolità o subcentres principals del continu urbà o subcentres principals dels continus urbans intermunicipals o subcentres

del continu urbà de 10.000 a 40.000 habitants i, alhora, té assenyalada l’estratègia de centre urbà (centre urbà consolidat o

subcentres del continu urbà de l’àmbit metropolità) o, creixement potenciat o mitjà, i que, a més, es troben situats en un sistema urbà

definit pel planejament territorial parcial, el qual, segons les projeccions demogràfiques, experimentarà un augment alt (entre el 5% i el

10%) o molt alt (superior al 10%) del nombre de llars amb horitzó l’any 2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 55

• Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de subcentres del continu

urbà de menys de 10.000 habitants i, alhora, té assenyalada l’estratègia de centre urbà (centre urbà consolidat o subcentres del

continu urbà de l’àmbit metropolità), i que, a més, es troben situats en un sistema urbà definit pel planejament territorial parcial, el qual,

segons les projeccions demogràfiques, experimentarà un augment alt (entre el 5% i el 10%) o molt alt (superior al 10%) del nombre de

llars amb horitzó l’any 2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 30

• Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de polaritat territorial o

regional, i que, a més, es troben situats en un sistema urbà definit pel planejament territorial parcial, el qual, segons les projeccions

demogràfiques, experimentarà un augment alt (entre el 5% i el 10%) o molt alt (superior al 10%) del nombre de llars amb horitzó l’any

2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 9.

-Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de polaritat de nucli conurbat

regional i, alhora, té assenyalada l’estratègia de creixement potenciat, mitjà o moderat, i que, a més, es troben situats en un sistema

urbà definit pel planejament territorial parcial, el qual, segons les projeccions demogràfiques, experimentarà un augment molt alt

(superior al 10%) del nombre de llars amb horitzó l’any 2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 6.

Tipus d’Àrees de demanda forta i acreditada
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 Tipus II. El termini màxim per assolir aquest objectiu és de 20 anys comptadors a partir de l’1 de

gener de 2022. Estan inclosos els municipis que compleixen alguns dels següents supòsits:

- Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de polaritat comarcal i, 

alhora, té assenyalada l’estratègia de creixement potenciat o reforç nodal, i que, a més, es troben situats en un sistema urbà 

definit pel planejament territorial parcial, el qual, segons les projeccions demogràfiques, experimentarà un augment alt (entre el 

5% i el 10%) o molt alt (superior al 10%) del nombre de llars amb horitzó l’any 2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 26.

- Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de polaritat comarcal i, 

alhora, té assenyalada l’estratègia de creixement mitjà o moderat, i que, a més, es troben situats en un sistema urbà definit pel 

planejament territorial parcial, el qual, segons les projeccions demogràfiques, experimentarà un augment molt alt (superior al 

10%) del nombre de llars amb horitzó l’any 2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 13.

- Municipis de més de 2.000 habitants (Padró 2019), algun nucli dels quals té reconegut el paper territorial de polaritat 

subcomarcal i, alhora, té assenyalada l’estratègia de creixement potenciat, i que, a més, es troben situats en un sistema urbà 

definit pel planejament territorial parcial, el qual, segons les projeccions demogràfiques, experimentarà un augment molt alt 

(superior al 10%) del nombre de llars amb horitzó l’any 2037. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 10.

- Municipis que són nuclis conurbats regionals o nuclis conurbats comarcals de municipis que no estan inclosos en el supòsit 

3, i que tenen una estratègia de creixement potenciat o mitjà. Nombre de municipis d’aquest supòsit: 11.

18

Àrees de demanda forta i acreditada



 Tipus III. El termini màxim per assolir aquest objectiu és de 15 anys comptadors a partir de l’1 de gener

de 2027. Estarà format per municipis contigus a algun dels municipis que formen les àrees de demanda

forta i acreditada que vulguin ser inclosos en el tipus III. El còmput del primer quinquenni s’inicia l’1 de

gener de 2027.

art 11.4. Normes del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (proposta aprovació inicial): “Els municipis contigus a algun dels

municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i acreditada que vulguin ser inclosos en les àrees de

demanda residencial forta i acreditada tipus III han de presentar al departament competent en matèria d’habitatge, per a

la seva aprovació, la corresponent sol·licitud durant els primers quatre anys de vigència del Pla. Aquesta sol·licitud

ha d’anar acompanyada: de l’acord de l’òrgan o ens competent pel qual s’autoritza la sol·licitud d’inclusió del municipi

en aquestes àrees, i de la definició dels objectius quinquennals de solidaritat urbana que permetin disposar d’un parc

mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges principals existents al final del

termini establert”

 Possibilitat de mancomunar l’objectiu de solidaritat urbana

Els municipis inclosos en qualsevol de les tipologies d’àrees de demanda residencial forta i

acreditada que siguin contigus poden mancomunar-se per tal d’aconseguir l’objectiu de

solidaritat urbana. Per poder mancomunar-se, cal presentar al departament competent en matèria

d’habitatge, per a la seva aprovació, la corresponent sol·licitud durant els primers quatre anys de

vigència del Pla. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada: de l’acord de l’òrgan o ens competent

pel qual es sol·licita poder d’assolir de forma mancomunada l’objectiu de solidaritat urbana, la

distribució entre municipis del nombre d’habitatges destinats a polítiques socials necessaris per

assolir els objectius quinquennals de solidaritat urbana establerts, i la justificació de que aquesta

distribució suposa una millora en la cohesió social.

Àrees de demanda forta i acreditada
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__________________________________________________________________
Àrees de demanda forta i acreditada
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Municipis de les àrees preferents

Són els municipis preferents per al desenvolupament d’actuacions dirigides a incrementar el

parc de lloguer social i la promoció de nous habitatges de protecció oficial fora de les àrees

de demanda forta i acreditada.

Criteris de delimitació:

• Municipis situats fora de les àrees demanda forta i acreditada amb més de 5 mil habitants i

capitals de comarca en els quals l’esforç econòmic individual per accedir a un habitatge de

lloguer o compravenda és superior al 30% dels ingressos disponibles.

La normativa del Pla contempla mecanismes d’actualització d’aquests municipis

quinquennalment (DA 2ª de les normes del Pla).

21

Nombre 

municipis

Percentatge població respecte el 

total de Catalunya

Total municipis àrees preferents 55 6,4%



Àrees d’intervenció complementària

Municipis en els quals són d'aplicació les mesures següents: el dret a tanteig i retracte (Decret Llei

1/2015), l'impost sobre habitatges buits (Llei 14/2015), les mesures recollides en la Llei 4/2016 de

mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial i d’altres

mesures que puguin preveure els plans d’habitatge o la normativa sectorial.

Criteris de delimitació:

1. Municipis que formen àrees de demanda forta i acreditada

2. Municipis preferents

3. Municipis de més de 2.000 habitants que segons l’estructura nodal del sistema d’assentaments són: polaritats regionals, comarcals,

territorials, territorials de l’arc metropolità, centres del continu urbà metropolità o subcentres principals del continu urbà

4. Municipis de més de 2.000 habitants pels quals es preveu una estratègia urbana de creixement potenciat

5. Municipis de més de 2.000 habitants amb més de 20 sol·licituds en el registre de sol·licitants d’HPO en el darrer any o de mitjana del

darrer trienni

6. Municipis que són nuclis conurbats regionals o nuclis conurbats comarcals que formen part de les àrees d’intervenció complementària

La normativa del Pla contempla mecanismes d’actualització d’aquests municipis anualment (DA 2ª de les normes del Pla)
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Nombre 

municipis

Percentatge població respecte el 

total de Catalunya

Total municipis àrees d’intervenció complementària 281 92,4%



Nombre 

municipis(2)(3)

Percentatge població respecte el 

total de Catalunya(4)

Total municipis àrees rurals 612 5,3%

Municipis de les àrees rurals

23



__________________________________________________________________
Síntesi de les propostes
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Objectius i desplegament de les actuacions del PSTH



Considerant que el 46,1% de les llars, segons dades dels ingressos nets anuals de la llar de 

l’any 2018, segons l’Enquesta de condicions de vida d’IDESCAT, quedaran excloses de l’accés a 

l’habitatge i que un 15% d’aquestes rebran ajuts familiars, les llars excloses seran unes 355 mil 

llars
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Demanda exclosa (2022-2037) 

Noves llars (2022-2037)

Percentatge llars 

respecte el total de 

Catalunya

Nombre de 

llars excloses

Demanda exclosa 901.340 39% 355.000
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D’aquestes 901.000 noves llars que es formaran a Catalunya en el període 2022-2037,

d’acord amb les característiques de l’oferta residencial i l’estructura d’ingressos i d’edats de

les noves llars, es facilitarà suport públic a 355 mil llars, la majoria de les quals seran de

persones joves, per a què puguin accedir a un habitatge digne i adequat principalment en

termes de preu, localització, règim de tinença i superfície.

 Ampliar el parc de lloguer social en......................................182.000 habitatges

Els quals es desglossen en:

▪ HPO de lloguer social de nova construcció: 110.000 habitatges

▪ Adquisició ús o propietat d’habitatges existents: 38.000 habitatges

▪ Mobilització del parc existent cap el lloguer social: 34.000 habitatges

 Impulsar la construcció d’habitatges amb protecció

oficial de compravenda i de tinences intermèdies...................110.000 habitatges

 Nous ajuts al pagament del lloguer per a ........................................ 63.000 llars

Aquesta distribució implica que, d’aquestes 355.000 llars:

 un 69% viuran en un habitatge de lloguer,

 i prop d’un 40% en habitatges existents

Desplegament de les polítiques d’habitatge en el conjunt de Catalunya per 

atendre la demanda exclosa
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Desplegament de les polítiques d’habitatge en el conjunt de Catalunya per 

atendre la demanda exclosa (2022-2037)

Nombre anual de nous habitatges destinats a polítiques  socials i de nous ajuts públics per atendre les 355 mil 
llars que necessitaran ajuts
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D’acord amb la delimitació de les àrees de demanda forta i acreditada que fa el Pla, per a

l’assoliment del mandat de solidaritat urbana, s’estima que caldrà obtenir en els

propers 20 anys uns 300 mil habitatges destinats a polítiques socials.

Any 2022

Objectiu normativa Existents Dèficit

Percentatge 15% 7,3% 7,7%

Nombre 395.626 habitatges 193.961 habitatges 201.665 habitatges

Any 2042

Objectiu normativa Existents Dèficit

Percentatge 15% 5,7% 9,3%

Nombre 455.200 habitatges 154.900 habitatges 300.300 habitatges

Objectiu de solidaritat urbana 
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 Ampliar el parc de lloguer social en......................................192.500 habitatges

Els quals es desglossen en:

▪ HPO de lloguer social de nova construcció: 115.000 habitatges

▪ Adquisició ús o propietat d’habitatges existents: 39.000 habitatges

▪ Mobilització del parc existent cap el lloguer social: 38.500 habitatges

 Impulsar la construcció d’habitatges amb protecció

oficial de compravenda i de tinences intermèdies...................107.800 habitatges

Desplegament de les polítiques d’habitatge en les àrees de demanda forta i 

acreditada per assolir l’objectiu de solidaritat urbana
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Any 2022

Objectiu normativa Existents Dèficit

Percentatge 15% 7,2% 7,8%

Nombre 342.100  habitatges 165.193 habitatges 176.907 habitatges

Any 2042

Objectiu normativa Existents Dèficit

Percentatge 15% 5,1% 9,9%

Nombre 455.200 habitatges 132.300 habitatges 260.100 habitatges

Objectiu de solidaritat urbana 

Àrees de demanda forta i acreditada tipus I

Àrees de demanda forta i acreditada tipus II

Any 2022

Objectiu normativa Existents Dèficit

Percentatge 15% 7,2% 7,8%

Nombre 53.518 habitatges 28.768 habitatges 24.750 habitatges

Any 2042

Objectiu normativa Existents Dèficit

Percentatge 15% 5,1% 9,9%

Nombre 62.800 habitatges 22.600 habitatges 40.200 habitatges
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Objectiu de solidaritat urbana 

Nombre anual i acumulat d’actuacions necessàries per assolir l’objectiu de solidaritat urbana en les àrees de 
demanda forta i acreditada durant el període 2022-2041
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Objectiu de solidaritat urbana 

Nombre anual i acumulat d’actuacions necessàries per assolir l’objectiu de solidaritat urbana en les àrees de 
demanda forta i acreditada tipus I durant el període 2022-2041
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Objectiu de solidaritat urbana 

Nombre anual i acumulat d’actuacions necessàries per assolir l’objectiu de solidaritat urbana en les àrees de 
demanda forta i acreditada tipus II durant el període 2022-2041

482
597

1.071
1.162

1.241
1.385

1.436
1.489 1.610

1.700

1.870
1.951

2.440

2.711

2.955

3.194
3.221

3.225
3.230

3.231

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

n
º 

an
u

al
 a

ct
u

ac
io

n
s

Habitatge de protecció oficial de compravenda, tinences intermèdies o lloguer social

Mobilització del parc existent cap el lloguer social

Adquisició ús d'habitatges provinents de bancs i grans tenidors

Adquisició propietat d'habitatges (provinents de bancs i grans tenidors o via delimitació àrees de tanteig i retracte)

Habitatge de protecció oficial de lloguer

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
n

º 
an

u
al

 a
cu

m
u

la
t 

ac
tu

ac
io

n
s

Habitatge de protecció oficial de compravenda, tinences intermèdies o lloguer social

Mobilització del parc existent cap el lloguer social

Adquisició ús d'habitatges provinents de bancs i grans tenidors

Adquisició propietat d'habitatges (provinents de bancs i grans tenidors o via delimitació àrees de tanteig i retracte)

Habitatge de protecció oficial de lloguer



35

Objectiu de lloguer social

Parc lloguer social existent, Catalunya 2019

Nombre habitatges

Percentatge respecte parc 

lloguer social

Parc públic gestionat AHC 16.668 30,8%

Xarxa Mediació Lloguer Social 8.424 15,6%

Habitatges lloguer social d'ajuntaments, empreses públiques locals i 

entitats tercer sector (1) 15.615 28,9%

Habitatges validats bonificació impost habitatges buits 7.007 13,0%

Habitatges de cessió administrats AHC 3.772 7,0%

Xarxa Habitatges Inclusió 2.490 4,6%

Habitatges del programa ‘60/40’ 90 0,2%

Total habitatges lloguer social 54.066 100,0%

Percentatge respecte total parc habitatges principals (3.103.980 

llars, any 2019)
1,7%

Nota: (1) Inclou la xifra d’habitatges adquirits per tanteig i retracte



36

Objectiu de lloguer social

Augment del percentatge de lloguer social fins al 7% del total d’habitatges principals l’any 2042

La projecció de llars per l’any 2042 indica que existiran 3.656.870 llars

L’establiment de l’objectiu del 7% de lloguer social implica que:

Lloguer social (7%) = aproximadament 255.981 habitatges

Habitatges lloguer social existent = 54.066 habitatges

Dèficit per assoliment objectiu lloguer social = 202 mil habitatges

Any 2042

Objectiu lloguer 

social Existents Dèficit

Percentatge 7% 1,5% 5,5%

Nombre 255.981 54.066 201.915
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Objectiu de lloguer social

Evolució del percentatge d’habitatges de lloguer social sobre el total d’habitatges principals en el conjunt de 
Catalunya i en les diferents àrees durant el període 2022-2041 

Actuacions per assolir l’objectiu de lloguer social en el conjunt de Catalunya durant el període 2022-2041
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Objectiu de lloguer social

Nombre acumulat de nous habitatges de lloguer social en el conjunt de Catalunya i en les diferents àrees 
durant el període 2022-2041
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Actuacions d’ampliació del parc d’habitatge públic de la Generalitat

Nombre d’actuacions

Percentatge respecte el 

total

Nombre d’actuacions per 

cada 1.000 habitants

Habitatges amb protecció 

oficial de lloguer de promoció 

pública
7.000 49,0% 0,93

Adquisició propietat 

d’habitatges de bancs i grans 

tenidors
5.800 40,6% 0,77

Adquisició d’habitatges en el 

parc existent 1.500 10,5% 0,20

Total habitatge 14.300 100,0% 1,90

Objectiu de lloguer social
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Determinació dels estàndards de reserves de sòl destinats a HPO en els 

municipis de les àrees de demanda forta i acreditada

Dèficit compliment objectiu

solidaritat urbana 2019

Tipus municipi Reserves de sòl per HPO

Nombre de 

municipis

Població 

2019

% població 

respecte 

Catalunya

Habitatges 

polítiques 

socials 

necessaris 

per 

acompliment 

OSU

Dèficit 

habitatges per 

cada mil 

habitants

Tipus I

el 50 per cent del sostre que es 

qualifiqui per a l’ús residencial de 

nova implantació en sòl 

urbanitzable delimitat i el 40 per 

cent en sòl urbà no consolidat, 

d’acord amb la DF4ª del DL 

17/2019

100 5.470.769 71,3% 260.100 47,5

Tipus II

el 30 per cent del sostre 

residencial de nova implantació

d’acord amb l’art 57.3 de la Llei

d’urbanisme segons redactat de 

l’art 13 del DL 17/2019

63 879.627 11,5% 40.200 45,7

Total àrees de demanda forta i acreditada 163 6.350.396 82,7% 300.300 47,5
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Determinació dels estàndards de reserves de sòl destinats a HPO en els 

municipis de les àrees de demanda forta i acreditada



Memòria econòmica del PSTH
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Cost econòmic de les actuacions per atendre la demanda exclosa (2022-2037)

Distribució anual del cost econòmic de les actuacions per atendre la demanda exclosa (2022-

2036) (milions d’euros)
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Total = 9.556,8 M€
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Cost econòmic de les actuacions per assolir l’objectiu de solidaritat urbana 

(2022-2041)

Distribució anual del cost de les actuacions necessàries per assolir l’objectiu de solidaritat 

urbana en les àrees de demanda forta i acreditada (2022-2041) (milions d’euros)

Total = 9.767,6 M€
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Cost econòmic de les actuacions per assolir l’objectiu de solidaritat urbana 

(2022-2041)

Distribució anual del cost de les actuacions necessàries per assolir l’objectiu de solidaritat 

urbana en les àrees de demanda forta i acreditada tipus I (2022-2041) (milions d’euros)

Total = 8.427,4 M€
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Cost econòmic de les actuacions per assolir l’objectiu de solidaritat urbana 

(2022-2041)

Distribució anual del cost de les actuacions necessàries per assolir l’objectiu de solidaritat 

urbana en les àrees de demanda forta i acreditada tipus II (2022-2041) (milions d’euros)

Total = 1.340,2 M€
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Cost econòmic de les actuacions per assolir l’objectiu de lloguer social (2022-

2041)

Distribució anual del cost de les actuacions necessàries per assolir l’objectiu de lloguer social 

del 7% dels habitatges principals (2022-2041) (milions d’euros)

Total = 9.684,4 M€
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Cost econòmic total de les actuacions previstes pel Pla (2022-2041)

Distribució anual del cost de les actuacions previstes pel Pla (2022-2041) (milions d’euros)

Total = 12.634,8 M€
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L’increment de la despesa pública en política d’habitatge en el context 

europeu
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Nota: 
(1) Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 (totals consolidats) 
(2) Les dades de l’Agència d’Habitatge de Catalunya corresponen a les de la Memòria del 2019.
(3) Les dades de la mitjana europea en percentatge del PIB es presenten de forma constant i corresponen al període 2009-2018, European System

Integrated Social Protection (EUROSTAT)



Els plans específics

1. Pla específic de les àrees rurals. Objectiu: millorar l’encaix de les polítiques d’habitatge en aquestes

àrees rurals.

2. Pla pel dret a un habitatge de lloguer. Objectiu: ampliar l’oferta d’habitatge de lloguer i corregir la

tendència inflacionista en aquest segment de mercat.

3. Pla pel dret a un habitatge digne i adequat entre les persones grans. Objectiu: atendre les

creixents necessitats residencials específiques de les persones de 65 anys i més en el territori.

4. Pla específic de rehabilitació. Objectiu: planificar les actuacions necessàries per corregir les

deficiències del parc d’habitatges en tots els vessants de a rehabilitació, sobretot des de la

perspectiva funcional, estructural i energètica.

5. Pla de lluita contra el sensellarisme. Objectiu: articular territorialment els diferent instruments de

política d’habitatge que tenen com objectiu atendre les necessitats de les persones sensellar amb els

objectius generals del Pla, i facilitar la coordinació amb la resta d’administracions i serveis.

6. Pla específic d’habitatge pel dret de les dones i els infants a l’habitatge. Objectiu: fer efectiu el

dret a l’habitatge entre les dones, de forma particular, entre les que pateixen qualsevol forma de

violència masclista en l’àmbit de la parella, l’àmbit familiar i l’àmbit sociocomunitari, i en situació de

precarietat econòmica. (al·legació de l’Institut Català de les Dones)
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Els Programes d’Actuació Concertada



Regulació normativa dels PAC

▪ DL 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a 

l’habitatge.

• Disposició addicional cinquena
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El concepte dels PAC

▪ Instrument de planificació, que han de subscriure els ajuntaments i el departament 

competent en matèria d’habitatge, que té com a objectiu principal la mobilització dels 

patrimonis públics de sòl i habitatge i reactivar el sector de l’habitatge protegit.

▪ És obligatori per als municipis de més de 50.000 habitants i per als compresos a l’AMB i 

voluntari pels municipis de demanda forta i acreditada que no es trobin dins d’aquest 

dos supòsits.

▪ En el municipi de Barcelona, la gestió conjunta amb la Generalitat en aquesta matèria 

es duu a terme mitjançant el Consorci d'Habitatge de Barcelona d'acord amb la Llei 

22/1998, de la Carta municipal de Barcelona. 
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Els objectius generals dels PAC

▪ Mobilitzar els patrimonis públics de sòl i d'habitatges respectius

▪ Detallar les línies d'actuació principals per fer efectiu el dret a un habitatge digne i 

adequat

▪ Coordinar les actuacions en matèria d’habitatge entre les dues administracions

▪ Identificar els sòls destinats per l’ordenació urbanística com a habitatges amb protecció 

oficial i establir-ne la previsió temporal necessària per assolir-ne l’objectiu

54



Com portar a terme els objectius dels PAC? 

▪ Prioritzant la construcció dels habitatges amb protecció oficial en els sòls destinats per 

l'ordenació urbanística a aquest ús i que hagin estat adquirits gratuïtament en el marc 

d'una actuació urbanística

▪ Posant a disposició de la ciutadania habitatges amb protecció oficial en règim de 

lloguer, mitjançant qualsevol forma de gestió directa o indirecta.

▪ Possibilitant la concreció de les polítiques d’habitatge relatives a:

• Adquisició de sòl

• Promoció d’allotjaments dotacionals públics

• Intervenció sobre pisos buits

• Renovació i rehabilitació urbana

• Millora de l’accés a l’habitatge
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Quin ha de ser el contingut mínim dels PAC? (A)

▪ Diagnosi de la situació de l’habitatge en el municipi, amb especial referència a les 

necessitats d’habitatge amb protecció oficial

▪ Anàlisi sobre les possibilitats de mobilitzar els béns i els drets patrimonials per a la 

construcció d'habitatges amb protecció oficial en escenaris a dos i a cinc anys vista.

▪ Programació de les actuacions a dur a terme

▪ Relació de béns i drets dels patrimonis públics del sòl i d'habitatge afectats a l'execució 

de les actuacions concertades.

▪ Concreció i coordinació de les mesures a adoptar en matèria d'intervenció sobre pisos 

buits per part de les administracions competents.
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Quin ha de ser el contingut mínim dels PAC? (B)

▪ Memòria econòmica sobre la viabilitat de les actuacions concertades, atenent els 

recursos disponibles a partir de:

• Ajuts públics establerts als plans d'habitatge 

• Ingressos derivats de l'impost sobre els habitatges buits 

• Fons de Solidaritat Urbana previst a l'article 76 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge 

• Altres línies de finançament que estableixi el Govern de la Generalitat d'acord amb l'article 13.3 de la Llei 18/2007

• Fonts de finançament local 

• Recursos que s'hagin d'obtenir de la venda de part dels habitatges amb protecció oficial per garantir la viabilitat de 

la mateixa actuació.
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Municipis subjectes a PAC
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MUNICIPI AMB M Tens

Badalona Sí Sí

Badia del Vallès Sí

Barberà del Vallès Sí Sí

Barcelona Sí Sí

Begues Sí Sí

Castellbisbal Sí

Castelldefels Sí

Cerdanyola del Vallès Sí Sí

Cervelló Sí

Corbera de Llobregat Sí

Cornellà de Llobregat Sí Sí

Esplugues de Llobregat Sí Sí
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