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0. INTRODUCCIÓ 

La Diputació de Barcelona, en la seva tasca de suport als ens locals, ofereix un 

programa complet de cooperació en matèria d’habitatge, urbanisme, i activitats. Dins de 

l’àmbit del Disseny de polítiques locals d’habitatge s’ofereix suport, entre d’altres 

recursos, a la redacció de plans locals d’habitatge. 

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de 

la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context 

(socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un 

període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb 

l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne 

en condicions assequibles. 

L’Ajuntament d’Igualada tenia interès en disposar d’un instrument de planificació que 

orientés la seva política d’habitatge en els propers anys amb l’objectiu d’atendre 

adequadament les necessitats residencials de la seva població. 

L’any 2020 l’Ajuntament d’Igualada va sol·licitar a la Diputació el suport tècnic per a 

l’elaboració del Pla Local d’Habitatge 2022-2027, que d’acord amb la metodologia de la 

Diputació de Barcelona i la proposta de l’equip redactor, es desenvolupa en diferents 

fases: 

a. L’Estat de l’habitatge al municipi. anàlisi i diagnosi, que inclou la 

coordinació i el desenvolupament dels treballs d’anàlisi i diagnosi, i la 

participació en els processos de participació ciutadana. 

b. El pla d’acció: objectius, estratègies i propostes, que inclou la 

coordinació i el desenvolupament dels objectius, estratègies i proposta 

del pla, i la participació en els processos de participació ciutadana. 

c. Tramitació, que inclou el període d’exposició pública del document 

resultant de la fase 2 i la resposta a les al·legacions, i el tràmit d’aprovació 

davant la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, la tasca de l’equip redactor també inclou l’elaboració d’un document de 

síntesi per tal de presentar el PLH de manera resumida, i la preparació d’un gestor de 

projectes, que permet el seguiment i avaluació de les actuacions incloses en el PLH. 

El document que teniu a mans és el resultat de la fase 1 (L’Estat de l’habitatge al 

municipi. Anàlisi i diagnosi) i la fase 2 (El pla d’acció: objectius, estratègies i propostes). 

La fase 3 (Tramitació) resta per desenvolupar.  

Les fases 1 i 2 es divideixen en diferents apartats que desenvolupen els continguts del 

Pla: 

L’apartat 1, de l’emmarcament urbà i territorial, on es fa una breu descripció de 

la situació del municipi a Catalunya i el seu encaix i rol urbà en l’àmbit territorial 

on s’ubica. 

L’apartat 2, de les persones, on s’identifiquen i s’estimen les problemàtiques i 

necessitats de la població en relació a l’habitatge. 
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L’apartat 3, del parc d’habitatges, on s’aborden les característiques i la qualitat 

del parc, així com l’estat i l’ús del parc residencial. 

L’apartat 4, del planejament urbanístic, on s’analitza l’estat, el potencial i les 

previsions del planejament urbanístic en relació a l’habitatge. 

L’apartat 5, dels recursos i les iniciatives existents, on s’analitza la capacitat 

d’intervenció municipal mitjançant la identificació dels recursos i iniciatives a 

l’abast del municipi. 

L’apartat 6, de la diagnosi, on es realitza el diagnòstic a partir de l’anàlisi dels 

apartats anteriors. 

L’apartat 7, de les directrius, objectius i estratègies, on s’exposa l’estratègia a 

seguir per als propers 6 anys d’execució del Pla. 

L’apartat 8, de la proposta d’actuacions, on es desenvolupen cadascuna de les 

actuacions en forma de fitxes, el pla financer, el cronograma i els resultats finals 

que s’esperen obtenir. 

L’apartat 9, de l’execució del PLH, on s’expliquen les estructures i mecanismes 

de gestió, la coordinació amb altres organismes públics i actors locals, i els 

mecanismes de seguiment i avaluació 

L’apartat 10, de la participació ciutadana, on s’exposa un resum del procés 

participatiu celebrat, que es pot consultar amb més detall a l’annex III. 

Els annexos inclouen documentació diversa generada durant la redacció del PLH 

o del procés participatiu. 

En paral·lel, l’Ajuntament d’Igualada ha realitzat un procés participatiu, exposat al capítol 

10. En aquest procés participatiu s’ha consultat a ciutadania, grups polítics municipals, 

responsables tècnics municipals, professionals i entitats que treballen en el sector. El 

procés s’ha organitzat en dues fases: una primera per exposar els resultats de l’anàlisi i 

diagnosi, i una segona fase per a la presentació de propostes per part dels actors 

participants. 
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Metodologia 

El document s’ha elaborat amb la voluntat que sigui de caràcter analític, enfocat amb 

l’objectiu d’aportar conclusions a les dades analitzades. 

Les fonts i l’enfocament metodològic emprat en cadascun dels apartats del treball són 

els següents: 

1. Apartat 1, de l’emmarcament urbà i territorial. 

Planejament territorial i de plans directors complementada amb informació 

municipal, interpretació de fotografia aèria i observació sobre el terreny. 

2. Apartat 2, de les persones. 

Informe estadístic lliurat per la Diputació de Barcelona a l’equip redactor, Cens 

de població i habitatges de 2011 (Idescat i INE), padró municipal, dades de 

fiances de lloguer de l’INCASÒL, Observatori d’Habitatge de la Diputació de 

Barcelona, dades de Renda Familiar Bruta Disponible, Enquesta de Condicions 

de Vida i Hàbits i informació municipal. 

3. Apartat 3, del parc d’habitatges. 

Cens de Població i Habitatge de 2011, treball de camp, dades municipals, 

Cadastre, padró d’habitants. 

4. Apartat 4, del planejament urbanístic. 

Planejament urbanístic aportat per l’Ajuntament, Registre del Planejament 

Urbanístic de Catalunya (RPUC). 

5. Apartat 5, dels recursos i les iniciatives existents, 

Informació municipal sobre liquidacions pressupostàries, organigrama municipal, 

patrimoni i recursos municipals. 

6. Apartat 6, de la diagnosi. 

S’ha realitzat una anàlisi relacionada dels continguts dels primers cinc capítols 

en forma de conclusions, amb un quadre DAFO que els sintetitza i detecció 

d’elements clau per a la definició de la política local d’habitatge. 

L’anàlisi estadística i documental descrita s’ha complementat amb la informació 

qualitativa extreta de les entrevistes realitzades a personal tècnic municipal i entitats de 

l’àmbit de l’habitatge. S’han mantingut entrevistes amb responsables tècnics de l’Oficina 

d’Habitatge, Urbanisme, Serveis Socials, així com amb promotors d’habitatge, 

administradors de finques, i entitats socials que treballen en l’àmbit de l’habitatge. 
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Marc legal 

Existeix un gran nombre de normes autonòmiques, estatals i comunitàries que aborden 

directament, o de forma tangencial, el dret a l’habitatge. A continuació farem, una 

referència, no exhaustiva, a les normes d’aplicació més importants i al règim legal 

aplicable. 

1. Les competències dels Ajuntaments en matèria d’habitatge. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu art. 84.2 que els governs locals 

tenen competències pròpies sobre la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge 

públic, i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció 

oficial. Així mateix aquest article estableix també altres competències connexes que 

afecten el dret a l’habitatge, com l’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme, el 

desenvolupament sostenible, o la prestació dels serveis d’atenció a les persones. 

La Constitució Espanyola (CE) reconeix al seu article 47 el dret a un habitatge digne i 

adequat i estableix el deure dels poders públics a promoure les condicions necessàries 

i les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d’acord 

amb l’ interès general per impedir l’especulació, participant la comunitat en les 

plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics. L’art. 33 reconeix el dret de 

propietat, que ha de delimitar el seu contingut, d’acord amb la seva funció social, i 

d’acord amb les lleis. L’art. 128 subordina tota la riquesa del país, sigui quina sigui la 

seva titularitat, a l’interès general. 

El dret a l'habitatge és reconegut també a diversos tractats internacionals ratificats per 

l'Estat espanyol, com a l'article 25 de la Declaració universal dels drets humans del 1948, 

i a l'article 11 del Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals del 1966. 

Per la seva banda, l’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local (LRBRL) enumera, entre les competències pròpies del Municipi, 

la promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública, amb criteris de sostenibilitat 

financera, i la conservació i rehabilitació de l’edificació. En aquest sentit, també es 

pronuncia l’article 66.3.d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), el qual 

enumera, entre les competències pròpies del Municipi, la promoció i la gestió 

d'habitatges. 

2. La normativa sectorial en matèria d’habitatge. 

A Catalunya les normes sectorials principals en matèria d’habitatge són les següents: 

- Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge (LDH).  

- Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.  

- Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.  

- 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. 
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- Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de 

les persones en risc d’exclusió residencial.   

- Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a 

l’habitatge.  

- Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 

de desembre de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.  

- Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 

públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 

ambient. 

- Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de 

rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 

18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a 

l’habitatge. Àrees amb mercat d’habitatge tens. 

- Decret llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció 

d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de 

lloguer. Configuració dels allotjaments amb espais comuns complementaris.  

- Llei 19/2020, de 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no discriminació. Art.14 

Habitatge. 

- Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 

4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge. 

En aquests últims temps s’han aprovat diverses normes que afecten a l’habitatge amb 

motiu de la declaració de l’estat d’alarma per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per 

la gestió de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, que en principi només serien 

d’aplicació durant la vigència del decret d’alarma, i per tant tindrien un abast temporal 

limitat, ja finalitzat. 

Arran de la situació econòmica provocada per la COVID-19, i la conseqüent aprovació 

del Fons Next Generation per part de la Unió Europea, el govern de l’Estat ha aprovat 

normes adreçades a incentivar la rehabilitació orientades a l’estalvi energètic: 

- Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per impulsar l’activitat 

de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. 

- Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel que es regulen programes d’ajut en 

matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

Recentment el govern de l’Estat també ha aprovat el Reial decret 42/2022, de 18 de 

gener, pel qual es regula el bono lloguer jove i el Pla Estatal per a l’accés a l’habitatge 

2022-2025. 
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De la mateixa manera farem referència, per la seva rellevància, a la Sentència de 28 de 

gener de 2021 del Tribunal Constitucional per la qual es declaren inconstitucionals i nuls 

els articles: 

- 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (incís “sin perjuicio del supuesto a que hace 

referencia el artículo 42.6”), 2.12, 4.2, 4.5 (incís “y del apartado 2 de la disposición 

adicional primera”), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 i la disposició transitòria primera del 

Decret-llei del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, 

de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, que modificava la LDH i 

normativa complementària. 

També ha transcendit als mitjans de comunicació que el Tribunal Constitucional, en data 

10 de març de 2021, ha declarat inconstitucional part de la Llei 11/2020, de 18 de 

setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 

d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la 

Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.  

3. Normativa urbanística amb previsions en matèria d’habitatge. 

Des del punt de vista urbanístic són d’aplicació: 

- Decret Legislatiu 1/2010, d’1 d’agost, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei 

d’urbanisme de Catalunya (TRLUC). 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel que s’aprova el seu Reglament (RLUC). 

-Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística (RPLU).  

- Decret 80/2009, de 19 de maig pel qual s’estableix el règim jurídic dels habitatges 

destinats a fer efectiu el dret de reallotjament en àmbits urbanístics. 

Pel que fa a la normativa estatal cal fer referència principalment al Reial Decret legislatiu 

7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació 

urbana. 

Pel que fa a la planificació en matèria d’habitatge l’article 69.4 del RLUC fa referència al 

PLH equiparant-lo a la memòria social que ha d’integrar els instruments de planejament 

urbanístic. Efectivament, d’acord amb la normativa urbanística el planejament urbanístic 

ha d’incorporar una memòria social amb les previsions d’habitatge.  

4. Règim legal dels Plans Locals de l’Habitatge. 

L’article 11 de la LDH fa referència als Plans Locals de l’Habitatge (PLH), com un 

instrument de planificació i programació d’habitatge, dins el marc del desenvolupament 

de les competències municipals, per dissenyar i desenvolupar polítiques i actuacions en 

matèria d’habitatge.  

A l’art. 14 defineix els PLH com els instruments que determinen les propostes i 

compromisos municipals en política d’habitatge i constitueixen la proposta marc per a 
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concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat. Concretament 

aquest article estableix que han de contenir: 

- L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi. 

- Els objectius, els programes i les estratègies d’actuació. 

- L’avaluació economicofinancera de les actuacions. 

Els PLH tenen una vigència de sis anys, sens perjudici que es pugui ampliar l’anàlisi i 

plantejar actuacions amb un termini més llarg. Un cop transcorreguts els sis anys, el pla 

s’ha de revisar. 

Pel que fa al procediment de tramitació del PLH, d’acord amb l’art. 14.10 de la LDH, 

aquest s’ha d’ajustar al que estableix la legislació de règim local respecte al règim de 

funcionament i d’adopció d’acords. La tramitació ha d’incloure un període d’exposició 

pública i mecanismes de participació ciutadana, i correspon al Ple de l’Ajuntament la 

seva aprovació.  

Per concertar polítiques d’habitatge amb el Govern, l’ajuntament ha de comunicar l’acord 

d’aprovació del pla local d’habitatge al departament competent en matèria d’habitatge i 

li ha de trametre un exemplar. Aquest departament pot requerir l’Ajuntament perquè 

ampliï la documentació aportada o que modifiqui el PLH per motius de legalitat, de 

disponibilitat pressupostària o de protecció d’interessos supralocals. 

5. Facultats de l’Administració en matèria d’habitatge. 

Per concloure, farem una breu referència a les diferents facultats de que gaudeix 

l’Administració per intervenir en matèria d’habitatge. 

a) Facultats urbanístiques de previsió i promoció de sòl per destinar-lo a 

habitatge. 

- L’Ajuntament, a través del planejament urbanístic pot classificar i qualificar sòl i ha 

de preveure el sòl adequat i suficient per a l’ús d’habitatge (art. 16 LDH). 

- En el desenvolupament dels àmbits urbanístics el TRLUC estableix l’obligació de 

cessió d’aprofitament per destinar-lo al patrimoni municipal del sòl, i en particular per 

a promoció d’habitatge de protecció oficial (art. 17 LDH). Concretament s’ha de 

preveure una cessió a l’Ajuntament del 30 % de sostre per destinar-lo a HPO (art. 

57.3 TRLUC), 40 % a l’AMB. 

- El planejament urbanístic pot preveure equipaments comunitaris per allotjament 

dotacional (art. 18 LDH). També es pot obtenir aquest sòl per expropiació o cessió 

onerosa acordada amb el propietari. 

b) Facultats pel que fa a la qualitat del parc immobiliari. 

- L’Administració ha de vetllar per la qualitat dels habitatges, que han de reunir els 

estàndards de seguretat, salubritat, sostenibilitat, accessibilitat, habitabilitat i qualitat. 

Habitualment farà aquest control mitjançant les llicències o comunicacions d’obres, 
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les cèdules d’habitabilitat, la inspecció tècnica d’edificis o mitjançant ordres 

d’execució de conservació als propietaris de les finques. 

- L’Administració pot expropiar finques per aconseguir que s’acompleixi el deure de 

conservació i rehabilitació (art. 32 LDH). L’expropiació pot ser definitiva o temporal. 

- L’Administració pot declarar inhabitable un habitatge en cas de perill per la seguretat 

o la salut de les persones (art. 33 LDH). També pot promoure, d’acord amb la 

legislació urbanística la declaració de ruïna i l’enderroc dels immobles. 

c) Facultats contra la utilització anòmala dels habitatges. 

- L’Administració pot declarar la utilització anòmala dels habitatges en cas 

d’habitatges buits, infrahabitatge, sobreocupació, etc. (art. 41) Pot incoar el 

corresponent expedient i adoptar les mesures adients a cada cas d’acord amb les 

normes, com la imposició de multes coercitives, la tramitació d’expedient 

sancionador. 

d) Facultats de protecció pública de l’habitatge. 

- L’Administració ha de promoure la construcció d’habitatges de protecció oficial. 

- L’Administració ha d’intervenir en la mediació social del lloguer d’habitatges, 

fomentant que surtin els habitatges al mercat de lloguer (art. 69 LDH). 

- L’Administració també disposa d’altres mecanismes per intervenir en el mercat de 

l’habitatge com els habitatges d’inserció, de propietat compartida, els ajuts al lloguer, 

etc. 

- L’Administració ha de crear un parc d’habitatges (art. 73 LDH). Pot fer-ho per 

compra, per exercici dels drets d’adquisició preferent d’opció o retracte (art. 87 a 91 

LDH).  
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1. L’EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL 

1.1. Situació i estructura territorial 

Igualada, amb una població de 40.742 habitants l’any 2020, i una extensió de 8,11 km2, 

se situa al centre de la comarca de l’Anoia, província de Barcelona. Igualada és una de 

les ciutats situades en el sistema central català (comarques d’Anoia, Bages i Osona), 

integrant del que es coneix com a sistema de ciutats intermèdies, que articula el territori 

de Catalunya.  

Limita al nord amb el municipi d’Òdena, a l’oest amb Jorba, a l’est amb Vilanova del 

Camí i al sud amb Santa Margarida de Montbui. (veure plànol 1.1.1)  

El municipi s’ubica a la riba esquerra del riu Anoia i s’integra dins de la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Conca d’Òdena. 

1.1.1 Matriu biofísica 

El municipi s’assenta sobre la plana al·luvial de la riba esquerra del riu Anoia i al peu 

d’un terreny més accidentat format per la Serra de Miralles – Queralt i Les Serres (4), la 

Serra de Rubió – Corredor de l’Anoia (5) i Montserrat (7). L’altitud mitjana del municipi 

és de 313 metres sobre el nivell del mar.  

Il·lustració 1. Morfologia del municipi d’Igualada 

Font:  PDU Conca d’Òdena 2008 

Un altre element condicionant de l’estructura urbana és el riu Anoia que limita el municipi 

pel sud. Segons el Pla de Protecció Civil per Emergències d’Inundacions a Catalunya 

(INUNCAT), el municipi té un risc per inundacions que afecta els barris de Rec, Sant 
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Agustí i una part de Sant Crist. El traçat del riu Anoia ha condicionat les comunicacions 

del municipi amb el terme veí de Santa Margarida de Montbui.  

Il·lustració 2. Zonificació de l’Espai Fluvial 

 

Font:  PDU Conca d’Òdena 2008 

També cal donar importància al riu Anoia, que actua com a connector ecològic, creuant 

la comarca de nord-est a sud-est enllaçant la depressió central i els sistemes prelitorals.  

Igualada no disposa en el seu terme municipal d’espais naturals protegits, tot i que es 

troba proper al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i els espais PEIN i Xarxa 

Natura “Sistema Prelitoral Central” i “Riera de Clariana”. 
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Il·lustració 3. PEIN i Xarxa Natura 2000 

Font:  Institut Cartogràfic de Catalunya. 

1.1.2 Assentaments 

Des del punt de vista morfològic observem dos tipus de conurbacions de diferent escala. 

Per una banda, la conurbació amb Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i el 

nucli de població del Pla d’Òdena, i per altra banda un continu urbà més dispers seguint 

el Riu Anoia que va des Vilanova del Camí passant per Pobla de Claramunt, la Torre de 

Claramunt fins a Capellades. 

1.1.3 Infraestructures 

La principal infraestructura viària de relació a escala territorial és l’A-2 que uneix 

Barcelona amb Cervera i Lleida. També és de destacar la carretera C-15, que per 

Llevant connecta la Conca d’Òdena amb el Penedès. Actualment aquesta carretera 

s’està desdoblant. 

Les carreteres comarcals son la C-37 cap a Manresa i la C-241 cap a Sta. Coloma i 

Montblanc.  

De menys rang són les carretes locals BV-244a de Vilanova del Camí a Capellades i la 

BV-1031 d’Igualada a Calaf cap al nord. La carretera d’Igualada a Òdena BV-1106, està 

en bona part incorporada a la xarxa urbana intermunicipal. 

Es distingeixen tres tipologies de vies en funció del seu àmbit d’influència: 

1. Xarxa viària d’abast metropolità. L’Autopista A-2 i la C-15. 

2. Xarxa viària d’abast comarcal. Les carreteres C-37, C-241, BV-244a i la BV-

1031. 
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3. Xarxa viària interna. Comprèn el sistema viari de distribució interna del municipi 

i de connexió entre els diferents barris.  

Els altres elements de comunicació que transcorren a nivell territorial són les línies de 

FGC-R6/R60 Igualada amb una parada al municipi situada al límit entre Igualada i 

Vilanova. Com tot trajecte que se situa a nivell, el tren forma una barrera urbana 

considerable a Vilanova. 
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1.2. Estructura Urbana residencial 

1.2.1 Estructura del territori del terme municipal 

El municipi es divideix en 18 barris, segons informació municipal, tal i com s’aprecia a la 

imatge següent. 

Il·lustració 4. Barris 

 

Font:  Ajuntament d’Igualada.  

A continuació es presenta el llistat de barris d’Igualada: 

• Nucli Històric 

• El Rec 

• Sant Agustí 

• Centre-Ponent 

• Santa Caterina 

• Centre-Llevant 

• Masuca 

• Sant Crist 

• Montserrat 

• Les Flors 
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• Poble Sec 

• Set Camins 

• Fàtima 

• Molí Nou 

• Pla de la Masa 

• Ses Oliveres 

• Les Comes residencial 

• Les Comes Industrial 

1.2.2 La trama urbana 

Com tots els municipis compactes, Igualada es caracteritza per una densitat de població 

important, 5.024hab/km2, molt superior a la densitat mitjana de l’Anoia de 142 hab./km2.  

i) Tipologia del teixit urbà 

El municipi d’Igualada presenta una diversitat de teixits urbans com a resultat 

d’un llarg procés de creixement des de mitjans del segle XIX. 

• Nucli antic, dins de les muralles, actualment delimitat per carrers amb 

traçats irregulars, parcel·lació complexa i edificació antiga.  

• Primers creixements regulars, traçat rectilini dels carrers, regularitat 

parcel·lària i tipologia de cases de pisos. Situats al voltant del nou carrer 

cap a Barcelona i Madrid, o al voltant de la indústria adobera, com el barri 

de Sant Agustí. 

• Primer eixample regular fins a la traça del ferrocarril (passeig Jacint 

Verdaguer), amb un predomini de les cases unifamiliars, entre mitgeres 

o aïllades. 

• Eixample fins a la primera variant de la carretera N-II, inicialment també 

amb tipologies unifamiliars i posteriorment amb creixements de major 

densitat d’habitatges en blocs plurifamiliars en alçada (barri de Set 

Camins, Fàtima, Montserrat o Sant Crist). 

• Polígon industrial de l’INUR de principis dels anys setanta, posteriorment 

reconvertit parcialment en residencial, barri de les Comes.  

• Extensió més recent de cases unifamiliars del barri de Pla de la Masa, a 

ponent de la riera de l’Espelt. 

En aquest Pla Local d’habitatge es descarten les zones industrials les quals no 

són àmbit d’estudi d’aquest.  
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Pel que fa a la qualificació del sòl existent a Igualada es destaquen com a nuclis 

diferenciats: 

• Conservació del centre històric i àrea d’influència: nucli central urbà. 

(regulat per la CLAU 6): Correspon a l’antic nucli d’Igualada i el seu 

entorn immediat. Es defineix com a zona de conservació en tant que 

convé preservar el caràcter que li imprimeix el conjunt de l’edificació, 

al que cal assignar interès històric i ambiental, almenys de caire local, 

en contraposició amb l’expansió urbana posterior. 

• Edificació contínua (regulat per la CLAU 7, 8, 9 i 10): correspon a 

l’expansió d’Igualada a partir del seu casc antic, comprenent les 

zones d’eixamples urbans i suburbans, d’usos prioritàriament 

d’habitatge i industrial, caracteritzant-se per la seva ordenació en 

edificació contínua i amb alineació a vial. 

• Ordenació volumètrica anterior (regulat per la CLAU 12). Correspon a 

àrees d’ordenació volumètrica específica i per a les quals es preveu 

mantenir al màxim les seves condicions d’ordenació. 

• Blocs oberts alts (regulat per la CLAU 13): Correspon a la part de les 

zones urbanes semiintensives de l’anterior Pla General que es troba 

ja desenvolupada per l’edificació, en major o menor grau.  

• Blocs oberts baixos (regulat per la CLAU 14 i 14b): Correspon a àrees 

desenvolupades a la zona de ciutat jardí de l’anterior Pla General, o 

seguint els seus criteris.  

• Blocs oberts baixos grau II (regulat per la CLAU 15): Correspon a les 

parcel·les edificables per a habitatge del sector del Pla Parcial St. 

Jaume Ses Oliveres, classificades per aquest com a “Ciutat Jardí 

Extensiva”. 

Segons les dades extretes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, es veu com la gran majoria del sòl urbanitzable al 

municipi és ja sòl urbà consolidat.  

ii) Infraestructura viària i mobilitat 

En el plànol 1.2.3 es descriu la xarxa d’infraestructures de mobilitat que 

estructuren la trama urbana. La principal via interurbana d’Igualada és la N-IIa i 

la C-37. La N-IIa connecta de est a oest amb les poblacions de Vilanova del Camí 

i Jorba. La C-37 connecta de nord a sud amb Santa Margarida de Montbui i 

Òdena.  

Respecte al transport públic a Igualada, actualment hi ha dues línies d’autobusos 

urbans i tres d’interurbans que connecten Igualada amb les poblacions veïnes.  

Pel que fa a la cobertura del ferrocarril (FGC), l’única parada del municipi està 

ubicada dins el casc urbà i és de fàcil accés a peu, atès que es troba annexa a 
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una de les principals vies de la ciutat (Psg. Mossèn jacint Verdaguer), i també 

mitjançant el transport d’autobús. La ubicació annexa de l’estació de ferrocarril i 

l’estació d’autobusos fan d’aquest punt un node de connexió intermodal de 

transport. 

iii) Equipaments i zones verdes 

En el plànol 1.2.4 s’identifica la xarxa d’equipaments d’escala local.  

El nivell dels equipaments i el seu funcionament són, en general, ben valorats.  

Quant a la ubicació d’aquests, s’observa una repartició força homogènia per tot 

el municipi apareixent equipaments de més envergadura cap als límits del terme 

conforme aquest ha anat creixent. 

1.2.3 Evolució de la trama urbana 

Situada sobre el camí històric de comunicació entre la serralada prelitoral i la 

plana de ponent en direcció a les terres d’Aragó i, més enllà, cap al centre de la 

península, l’assentament urbà d’Igualada s’ha anat estructurant a partir de les 

diverses posicions que aquest eix de comunicació ha anat tenint en relació a la 

ciutat, des del primitiu camí ral pel centre del nucli emmurallat fins a l’actual 

autovia A-2. La connexió viària amb el Baix Llobregat i l’àrea urbana de 

Barcelona s’ha fet històricament pel coll del Bruc. 

Igualada va experimentar un gran creixement als inicis del segle XX amb la 

consolidació de la indústria de les adoberies, situada entre el nucli històric i el 

marge esquerre del riu Anoia, del qual en pren el recurs bàsic de l’aigua. En els 

anys seixanta va arribar una segona onada d’immigració amb la implantació d’un 

gran polígon industrial al nord de la ciutat, per sobre de la variant moderna de la 

carretera N-II. En aquesta segona onada, part dels creixements residencials se 

situen en continuïtat amb el nucli urbà d’Igualada, però en els termes municipals 

de Santa Margarida de Montbui (barri de San Maure) i Vilanova del Camí, 

configurant un sistema urbà continu supramunicipal, ja que el terme municipal 

d’Igualada és molt reduït i es troba urbanitzat gairebé en la seva totalitat.  
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* El terme municipal d’Igualada es va modificar l’any 1925 arran de l’ampliació amb terrenys manllevats del terme d’Òdena. 

Aquí representem el terme municipal vigent en aquest moment. 
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1.3. Rol del municipi en el model territorial residencial 

existent 

1.3.1 Estructura funcional del territori 

No es percep l’Anoia com un únic territori amb una única centralitat definida. Més aviat 

es perceben tres pols d’activitat, amb centralitats respectives a Calaf, 

Masquefa/Esparraguera i Igualada. L’àrea d’influència d’Igualada es veuria reduïda a la 

conurbació de municipis que configuren el que s’ha vingut a anomenar la “Conca 

d’Òdena” format per Igualada, Castellolí, Vilanova del Camí, Santa Margarida de 

Montbui, Capellades, la Torre de Claramunt, Òdena, la Pobla de Claramunt, Sant Martí 

de Tous i Jorba.  

Igualada exerceix un rol de capitalitat i centralitat tant comarcal com de la Conca 

d’Òdena. Així doncs, exerceix una influència notable als municipis propers. 

1.3.2 Anàlisi funcional   

Igualada presenta una situació actual de xarxa d’equipaments prou àmplia, funcional i 

completa, alhora la majoria d’equipaments estan força repartits. Per tant, el municipi 

exerceix centralitat respecte l’àmbit territorial proper gràcies a la concentració 

d’equipaments. 

En relació amb els municipis veïns hi ha una certa interdependència de Santa Margarida 

de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí. Tot i que aquests municipis estan dotats de 

serveis, la seva proximitat fa que es generin relacions entre ells. 

Els principals àmbits on es pot veure aquesta interdependència funcional del municipi 

són: 

i) Educatiu 

Igualada té 4 escoles bressol municipals, 6 centres públics d’infantil i primària, 3 

centres públics de secundària, 3 centres públics de formació post obligatòria, 9 

centres concertats que ofereixen infantil, primària i/o secundària, 1 escola 

d’educació especial i 1 campus universitari amb oferta de diferents especialitats.. 

Aquestes escoles també donen servei a les poblacions veïnes.  

ii) Sanitat 

El municipi disposa de dos Centres d’Assistència Primària, Igualada Nord i 

Centre Urbà, i un Hospital Comarcal que dona servei a tots els municipis de la 

comarca. 

iii) Transport 

Disposa d’una estació de d’autobusos i de FGC, amb una estació amb potencial 

d’atreure viatgers de poblacions veïnes com Santa Margarida de Montbui o 

Òdena. 

iv) Comercial 
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Genera un pol d’atracció dins de la Conca d’Òdena gràcies als eixos comercials 

existents, que són capaços d’atreure compradors d’altres municipis.  

1.3.3 Planejament territorial i urbanístic supramunicipal  

A nivell estatal i autonòmic, Igualada es regeix pels següents plans de major a menor 

escala: 

• Pla Territorial General de Catalunya, 1995 

• Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, Avanç 2019 

• Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, 2008-2012 

• Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, 2008 

• Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena, Avanç 2008 

i) Pla Territorial General de Catalunya, 1995 

Defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per al conjunt de 

Catalunya. També es constitueix com a marc orientador de les accions polítiques 

per a l’activitat econòmica, en termes territorials, per tal d’aconseguir uns nivells de 

qualitat de vida de la ciutadania, independentment de l’àmbit territorial on visquin. 

Igualada s’inclou dins la regió denominada Comarques centrals. A partir d’aquest 

Pla es desenvolupa el Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals. 

Il·lustració 5. Àmbits del Pla Territorial General 

Font: PTGC  

En el PTGC, l’aspecte més destacable és la inclusió d’Igualada dins del sistema per 

al reequilibri territorial de nivell 2. Són aquells que tenen un potencial intermedi de 

reequilibri territorial global; basats en sistemes urbans de pes també intermedi. 

Els sistemes de proposta nivell 2 tenen territoris molt acotats, per les mateixes 

característiques físiques d’on es localitzen els sistemes urbans en què es basen. 
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Aquest és el cas de les Planes centrals com l’Anoia, on el sistema d’Igualada s’estén 

per tot el territori planer de què disposa la comarca.  

Il·lustració 6. Proposta del Pla Territorial General de Catalunya 

Font:  PTGC 

ii) Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (PTSHC) 

Actualment el PTSH es troba en fase d’exposició pública després de l’aprovació 

inicial el 26 d’octubre de 2021. 

El principal objectiu del Pla és garantir que totes les noves llars que es formaran, 

la majoria de les quals seran de persones joves, puguin accedir a un habitatge 

digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i 

estat de conservació. Sota el paraigües del principal objectiu, el pla contempla 

dos objectius complementaris: i) el compliment del mandat de solidaritat urbana 

en els municipis inclosos a les àrees de demanda residencial forta i acreditada; 

ii) incrementar el lloguer social al Catalunya fins el 5% dels habitatges principals. 

Per assolir-ho, el Pla concreta i territorialitza les actuacions que cal dur a terme 

durant el seu període de vigència en matèria d’habitatge i delimita les àrees de 

demanda residencial forta i acreditada, els municipis preferents, els municipis 

d’intervenció complementària així com les zones de rehabilitació prioritària. 

El Pla també ha de determinar els estàndards de reserva de sòl destinat a 

habitatges de protecció pública en els municipis inclosos en les àrees de 

demanda residencial forta i acreditada que, per les especials dificultats d'accés 

a l'habitatge de la població, requereixen uns estàndards superiors als establerts 

pel text refós de la Llei d'urbanisme. Aquests estàndards han de ser, com a 

mínim, 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, 

amb possibilitat de reduir, en aquest darrer cas, fins al 30 per cent quan sigui 

necessari per garantir la viabilitat econòmica de l'actuació. La meitat com a mínim 

d'aquestes reserves s'han de destinar específicament al règim d'arrendament. 
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D’acord amb la versió inicial en exposició pública del PTSH, Igualada quedarà inclòs a 

la llista de municipis com a àrea de demanda forta i acreditada. La identificació dels 

municipis que conformen les àrees de demanda forta i acreditada subjectes a l’objectiu 

de solidaritat urbana (15% del parc d’habitatges principals destinat a polítiques socials) 

s’ha realitzat mitjançant les següents variables: la polaritat i estratègia de creixement 

assignada a cada municipi pels plans territorials parcials, les projeccions demogràfiques 

relatives de llars (en percentatge de noves llars respecte les existents) del sistema urbà 

on s’ubica el municipi, i la població del municipi. 

Il·lustració 7. Síntesi de propostes del PTSHC 

 

Font:  PTSHC 

iii) Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, 2006-2026 

El Pla té previst intervencions en la xarxa ferroviària que consisteix l’adaptació 

del corredor existent a un servei de tren tramvia de la línia Martorell-Igualada. 

També es preveuen propostes per a la Xarxa Bàsica primària com és: 
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- Eix Conca de Barberà – Anoia – Bages (Montblanc – Manresa):  

C-241c, condicionament entre Montblanc i Igualada. C-37, nova carretera entre 

Igualada i Manresa. Inclou ronda sud d’Igualada. 

lustració 8. Actuacions proposades. Trens tramvia PITC. 

 

Font:  PITC 

iv) Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals, 2008 (PTPCC) 

Les premisses del programa del PTPCC s’estructuren en tres sistemes generals: 

• El sistema d’espais oberts  

El pla destaca la proximitat d’Igualada a un principal eix fluvial que en aquest 

cas és l’Eix de l’Anoia.  

També molt proper al municipi passa l’Eix Orogràfic del Sistema Prelitoral 

Central. 
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l·lustració 9. Principals eixos estructurants del territori. 

Font:  PTPCC 

Il·lustració 10. Sòls de protecció territorial. ANOIA. 

Font:  PTPCC 
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El Pla destaca uns sòls propers al municipi d’Igualada que, per raó de la seva posició 

geogràfica singular poden tenir en un futur un paper estratègic en l’estructuració 

territorial dels assentaments, les activitats i les infraestructures o la preservació 

d’àrees específiques. Cal condicionar la seva possible transformació a que a 

aquesta se li reconegui, seguint la tramitació establerta a les Normes d’Ordenació 

Territorial del Pla, un interès estratègic per al conjunt del territori. 

- Sòls a l’entorn de l’aeròdrom d’Òdena i de la pista de vol de Sant Pere 

Sallavinera que han de permetre, en la proporció adequada a la 

importància de cada instal·lació, garantir el seu desenvolupament. 

- Sòls a l’entorn de la futura intersecció de l’autovia A-2 i la carretera C-15, 

al municipi d’Òdena. Aquest emplaçament, estratègic per la seva gran 

accessibilitat i la seva posició en relació a l’àrea urbana d’Igualada, hauria 

d’acollir activitats de màxim valor afegit. 

l·lustració 11. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions 

d’infraestructures. 

Font:  PTPCC 
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El PTPCC assigna al nucli urbà del municipi d’Igualada una estratègia de canvi d’ús 

i reforma, i en canvi als nuclis de la seva conurbació els hi assigna un creixement 

potenciat estretament lligat als canvis que hi pugui haver al municipi d’Igualada.  

L’estratègia de canvi d’ús i reforma interior fa referència a aquelles àrees que han 

exhaurit o estan en vies d’exhaurir les disponibilitats de sòl adequat per a l’extensió 

de la urbanització, i que per la seva localització i la seva significació poden millorar 

el seu paper com a àrees urbanes en l’estructura territorial. En el cas d’Igualada, es 

troba en la casuística que esmenta el Pla on hi ha àrees amb potencial de 

transformació interna per obsolescència de teixits industrials i d’instal·lacions o 

infraestructures.  

• El sistema d’assentaments 

El PTPCC reconeix a Igualada com a capital comarcal formant una polaritat comarcal 

juntament amb Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.  

Igualada i la seva àrea urbana extensa constitueix dins l’àmbit de les Comarques 

Centrals, al costat de les àrees de Manresa i Vic, un dels nodes fonamentals que 

han de garantir que el desenvolupament econòmic de Catalunya durant els propers 

quinquennis, amb els creixements demogràfics que hi aniran associats, es produeixi 

reforçant la vertebració del país, afavorint la cohesió social i evitant la segregació 

espaial a les àrees urbanes, en un entorn on es mantingui la diversitat del territori, 

protegint-ne els espais naturals i preservant el paisatge. 

l·lustració 12. Àmbit del sistema urbà d’Igualada. 

Font:  PTPCC 
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Il·lustració 13. Anàlisi de l’estructura dels assentaments urbans. Xarxa de ciutats. 

Font:  PTPCC 

• El sistema d’infraestructures de mobilitat 

El conjunt d’infraestructures proposades al PTPCC suposen una previsió dels 

requeriments estimats per l’horitzó de l’any 2026, d’acord amb els reptes i les 

possibilitats d’intervenció que es reflecteixen en l’estratègia i les determinacions del 

Pla Territorial Parcial.  

En concret, els projectes de construcció i de desdoblament de les carreteres de la 

xarxa bàsica en fase de desenvolupament que afecten a Igualada són: 
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- L’eix diagonal C-37, que potencia noves comunicacions entre les ciutats 

mitjanes Montblanc-Igualada-Manresa i en superposició amb la C-25 cap a 

Vic. El tram entre Montblanc i Igualada es projecta amb el condicionament de 

la carretera C-241 en detriment de l’actual corredor Valls-Igualada que passa 

a ser comarcal. Entre Igualada i Manresa es projecta amb el condicionament 

de l’actual eix i la creació de nous trams per passar per les dues ciutats i 

millorar la connectivitat amb la resta de xarxa bàsica.  

Il·lustració 14. Infraestructures de mobilitat (PITC). 

 Font:  PTPCC 
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Il·lustració 15. Situació dels eixos viaris dins l’àmbit de Comarques Centrals. 

 Font:  PTPCC 

v) Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena, 2008 (PDU). 

La Conca d’Òdena, segons el seu Pla Director Urbanístic (PDU), inclou els 

municipis d’Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Òdena, 

Castellolí, Jorba, la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Capellades, 

Carme i Orpí. 

Aquest Pla té com a objectiu ordenar coordinadament el creixement dels 

diferents municipis de la conca amb l’horitzó de l’any 2026. Les previsions que 

fa el Pla són segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals.  

Aquest document contempla un creixement de 400 hectàrees residencials que 

podrien comportar 18.700 nous habitatges en tota la Conca d’Òdena. 

Les àrees d’Igualada de potencial desenvolupament d’habitatge són: 

- Transformació del Front de l’Anoia (16,68Ha).  

En aquest sector d’Adoberies Velles es proposen usos mixtos (terciari, 

habitatge, equipaments). A dia d’avui, el sostre planejat d’aquest sector 

és de 143.400m2 aproximadament, que correspon a l’edificabilitat 

establerta al PGO d’Igualada per als equipaments públics i els paràmetres 

definits per a la clau 17 d’ús industrial.  
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- Transformació del front de l’antiga N-II a Igualada (39,44Ha). 

Es planteja com una nova àrea de centralitat, d’ús mixt però 

predominantment terciària en estreta relació amb els fluxos que generarà 

la ubicació de l’estació intermodal de passatgers. 

 

- Renovació i millora puntual del polígon industrial de l’INUR.  

Aquesta estratègia es planteja com un conjunt d’actuacions puntuals que 

optimitzen els solars buits o les instal·lacions obsoletes, sobretot les més 

pròximes al nou centre urbà que es planteja sobre l’antiga N-II, però 

també en relació a l’eix viari cap a Òdena, per revitalitzar i integrar el 

sector a una estructura urbana renovada d’ús mixt.  

 

Per al càlcul de potencial d’aquests tres sectors de transformació, es 

considera un 30% per a futur sòl residencial amb densitat de 50hab/Ha, i 

un 70% per a ús terciari, resulta una capacitat aproximada de 800 nous 

habitatges.  

Il·lustració 4. Ordenació dels assentaments urbans 

Font:  PDUCO 
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2. LES PERSONES 

2.1. Dinàmica demogràfica i residencial  

2.1.1 Estructura i dinàmica de la població 

El municipi d’Igualada disposa el 2020 d’una població total de 40.742 persones, en una 
superfície de 8,11 km2, i per consegüent, presenta una densitat poblacional de 5.023,7 
habitants per km2. 

La població ha seguit una dinàmica de creixement en els últims 20 anys. L’augment més 

significatiu es produeix entre el 1999 i el 2009, període en el qual la població creix en 

quasi 8.000 persones.  

A partir del 2010 el creixement continua tot i que no és tan pronunciat, i situa el municipi 

entorn els 38.000 habitants. No obstant, des del 2016 es torna a produir una dinàmica 

d’increment poblacional fins al 2020, amb un guany de quasi 2.000 habitants i situant la 

població per sobre les 40.000 persones. 

Gràfic 1. Evolució de la població. Igualada (2000-2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Per tal de conèixer la causa d’aquest increment poblacional en els darrers anys pot 

resultar oportú analitzar dos fenòmens demogràfics: el creixement natural i els 

moviments migratoris del municipi. 

Pel que fa al creixement natural -la diferència entre naixements i defuncions- aquest ha 

estat positiu entre el 2002 i el 2014, aportant un creixement d’unes 1.321 persones al 

municipi, en un context d’expansió demogràfica. No obstant, en els últims quatre anys 

el nombre de defuncions ha sigut lleugerament més elevat, superant els naixements. 
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Gràfic 2. Creixement natural. Igualada (1999-2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Així doncs, l’increment demogràfic d’Igualada no s’explica exclusivament pel creixement 

natural. Les migracions també han contribuït a definir els canvis a nivell poblacional dels 

últims anys. 

En primer lloc, pel que fa al saldo migratori intern, és a dir, la diferència entre immigració 

i emigració ja sigui amb la resta de Catalunya o amb altres territoris d’Espanya, aporta 

un resultat positiu total de 956 persones durant els últims 10 anys (veure taula 1). 

Taula 1. Evolució migracions internes (2009-2019) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Amb la resta  
de Catalunya 

Immigracions 1.384 1.349 1.413 1.289 1.341 1.286 1.350 1.466 1.305 1.457 1.520 

Emigracions 1.303 1.400 1.349 1.342 1.256 1.248 1.161 1.212 1.240 1.241 1.343 

Saldo 
migratori 

81 -51 64 -53 85 38 189 254 65 216 177 

Amb la resta  
d'Espanya 
Immigracions 226 241 266 244 215 193 268 259 316 207 267 

Emigracions 304 273 293 240 226 240 252 211 273 272 227 

Saldo 
migratori  

-78 -32 -27 4 -11 -47 16 48 43 -65 40 

Saldo 
migratori 
intern 

3 -83 37 -49 74 -9 205 302 108 151 217 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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En segon lloc, pel que fa a les migracions externes, és a dir, els moviments amb origen 

o destinació de fora del territori espanyol, presenten en total un saldo positiu en el mateix 

període. 

Per tant, el municipi d’Igualada ha captat 1.396  emigrants provinents de l’estranger en 

el període comprès entre 2009 i 2019 (veure taula 2); dels quals una elevada proporció 

es comptabilitzen en l’última anualitat observada. 

Taula 2. Migracions externes (2009-2019) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Immigracions 
444 427 410 288 270 353 371 458 567 676 881 

Emigracions 
286 462 393 467 417 253 232 235 481 296 227 

Saldo 
migratori 
extern 

158 -35 17 -179 -147 100 139 223 86 380 654 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

En definitiva, el saldo migratori positiu prové, en major mesura, de la migració externa. 

És destacable que el saldo migratori total del municipi, tot i similar de l’Anoia, és 

clarament superior a les dades provincials i del conjunt de Catalunya 

Taula 3. Comparativa saldo migratori intern, extern i total (2019) 

 

Igualada Anoia 

Prov. de 

Barcelona Catalunya 

Saldo migratori intern 
(Habitants per mil) 

5,4 9,2 -1,1 -0,3 

Saldo migratori extern 
(Habitants per mil) 

16,4 11,1 15,6 15,2 

Saldo migratori total  
(Habitants per mil) 

21,8 20,4 14,4 14,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

En els últims cinc anys el saldo migratori del municipi ha augmentat de forma 

pronunciada. Aquest fenomen també s’observa en la resta de territoris de referència, tot 

i que a Igualada el creixement és més pronunciat. 
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Gràfic  3. Evolució saldo migratori total (habitants per mil). Comparativa. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

2.1.2 Nacionalitats 

Els habitants del municipi són, majoritàriament, nascuts a l’Estat (84,8%) i, en menor 

mesura (15,2%), a l’estranger, unes xifres força similars a l’àmbit comarcal, tot i que la 

província de Barcelona i el conjunt de Catalunya presenten percentatges superiors de 

població nascuda a l’estranger. 

Taula 4. Població per lloc de naixement. Comparativa (2019) 

  
Igualada Anoia 

Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Nascuts a l'estat 84,8% 98,8% 81,2% 80,9% 

Nascuts a l'estranger 15,2% 16,0% 18,8% 19,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Tanmateix, del col·lectiu de forans provinents d’altres països, una part han adquirit la 

nacionalitat espanyola; tot i que el 11,5% encara manté la del seu país d’origen (veure 

gràfic 4). 
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Gràfic 4. Distribució de la població per nacionalitat. Igualada (2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Distribució de la població nascuda a l’estranger 

La població de procedència estrangera es concentra, de forma més elevada, en certes 

zones del municipi. 

En aquest sentit, la zona sud-est d’Igualada presenta un percentatge de població 

estrangera més elevada, destaquen els districtes de Llevant i el Centre 

Per contra, barris com Ponent o Les Comes en concentren una proporció molt menys 

elevada (veure mapa 1) 
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Mapa 1. Població nascuda a l’estranger per secció censal. Igualada (2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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La població estrangera amb més presència al municipi és la provinent d’Àfrica (51,6%) 

amb especial accent a les persones emigrades des del Marroc, que formen una 

comunitat de 2.089 persones (veure taula 5, taula 6 i gràfic 5). 

Taula 5. Distribució de la població estrangera per continents (2019) 

  Igualada Anoia Prov. de Barcelona Catalunya 

Nacionalitat 

Espanyola 88,5% 91,7% 85,8% 84,9% 

Estrangera 11,5% 8,3% 14,2% 15,1% 

Procedència migracions 

UE 13,4% 18,0% 23,2% 25,4% 

Resta Europa 5,2% 5,6% 6,2% 6,7% 

Àfrica 51,6% 50,1% 21,4% 26,3% 

Amèrica del Sud 13,3% 5,0% 9,2% 8,3% 

Amèrica del Nord i 
Central 

5,1% 12,2% 21,5% 18,4% 

Àsia i Oceania 11,4% 9,0% 18,5% 15,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Gràfic 5. Distribució de la població estrangera segons continents (2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

A continuació, tot i que a força distància, es situen les persones provinents de la Unió 

Europea (13,4%), amb especial relleu del col·lectiu procedent Romania que suma 353 

habitants. 
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Finalment, també són destacables els residents amb procedència de països d’Amèrica 

del Sud (13,3%) que provenen de diferents països del continent, amb especial 

rellevància a les persones de Colòmbia. 

Taula 6. Població estrangera pels principals països de procedència. Igualada (2019) 

 

Població del país 
% respecte el total de la població 

estrangera al municipi 

Marroc 2.089 45,4% 

Colòmbia 353 7,7% 

Romania 321 7,0% 

República 
Dominicana 

296 
6,4% 

Perú 280 6,1% 

Equador 260 5,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Mapa 2. Procedència de les persones amb nacionalitat estrangera provinents d’Europa i el Nord d’Àfrica. Igualada (2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Mapa 3. Procedència de les persones amb nacionalitat estrangera provinents del Sud i Centre Amèrica. Igualada (2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 54 

2.1.3. Fluxos intermunicipals de població 

Els municipis que canalitzen la majoria d’altes i baixes residencials en el període 2015-

2020 són Vilanova del Camí, Barcelona i Santa Margarida de Montbui. En menor mesura 

es situen municipis com Òdena, l’Hospitalet de Llobregat, Piera, la Pobla de Claramunt, 

Capellades i la Torre de Claramunt (veure gràfic 6) 

Gràfic 6. Fluxos intermunicipals. Igualada (2015-2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal 

2.1.4 L’estructura per edats i sexes 

L’estructura demogràfica d’Igualada presenta canvis significatius en els últims 10 anys, 

els quals es poden observar en les següents piràmides de població de l’any 2009 i 2019. 

La piràmide de població actual mostra un envelliment progressiu de la població respecte 

a la de fa una dècada. 

En aquest sentit, durant el període objecte d’estudi s’ha reduït de manera considerable 

la proporció d’habitants d’edat compresa entre els 20 i els 40 i, en canvi, ha augmentat 

el gruix poblacional de persones majors de 40 anys. 

Un dels efectes d’aquesta variació estructural és la disminució d’infants d’entre 0 i 9 anys 

i l’augment de població jove d’entre 11 i 19 anys (veure gràfic 7). 
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Gràfic 7. Piràmide de població. Igualada (Comparativa 2009 i 2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Aquest envelliment de la població és comú a la resta de territoris analitzats. En aquest 

sentit, l’índex d’envelliment de la població per a l’any 2019 és similar a les dades 

provincials i del conjunt de Catalunya. Tot i que el municipi presenta un índex de 

sobreenvelliment1 més alt en relació a la resta. 

Alhora, l’índex de població infantil al municipi és de 17,7% també en consonància amb 

l’Anoia, la província de Barcelona i Catalunya. 

Finalment, l’índex de dependència global2 és situa en xifres molt similars a la resta de 

territoris analitzats (veure taula 7). 

 
1Índex sobreenvelliment: Proporció de persones majors de 85 anys sobre el total de persones majors de 65 
anys. 
2 Índex de dependència global: Proporció de persones dependents (menors de 16 anys i majors de 64 anys) 
sobre la població en edat de treballar (entre 16 i 64 anys). 

Taula 7. Indicadors demogràfics (2019) 

 
Igualada Anoia 

Prov. 
Barcelona 

Catalunya 

Població 39.967 120.738 5.664.579 7.675.217 

Índex de població infantil 17,7% 17,9% 16,1% 16,3% 

Índex envelliment 112,6% 101,5% 117,0% 115,2% 

Índex sobreenvelliment 18,2% 16,0% 16,7% 16,8% 

Índex de dependència global 37,7% 36,1% 35,0% 35,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Alhora, resulta oportú analitzar les característiques demogràfiques de les persones 

joves del municipi. El col·lectiu jove s’haurà de tenir en compte en la planificació de les 

polítiques d’habitatge, ja que aquestes cohorts estan vivint, o viuran en els pròxims anys, 

un procés d’emancipació. En aquest sentit: 

• Prop d’una sisena part de la població (17,6%) està en la franja d’edat 
considerada de persones joves, entre 15 i 34 anys; una xifra en consonància 
amb la resta d’àmbits territorials. 

• El col·lectiu d’entre 18 i 24 anys, en menys d’una dècada, es trobarà en edat 
d’emancipació en els proxims anys. Aquest grup significa un gruix de 2.761 
persones (39,3% del total de la població jove) que caldrà tenir en compte en els 
proxims anys. 

• Les cohorts d’entre 25 i 29 anys es troben en edat d’emancipació tot i les 
dificultats associades als aspectes laborals i a les rendes obtingudes. Aquest 
grup engloba prop de 2.025 persones, el 28,8% de la població jove. 

• Finalment, les persones joves d’entre 30 i 34 anys, en general, es troben en 
l’estadi d’emancipació més avançat del total de grups d’edats estudiats. La suma 
d’aquest col·lectiu aglutina 2.238 individus, el  31,9% de la població.jove 

Taula 8. Estructura demogràfica de la població jove. Comparativa (2019) 

  
18-34 anys 

TOTAL 18-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 

Igualada 

Nombre de 
persones 

7.024 2.761 2.025 2.238 

% Total de joves 100% 39,3% 28,8% 31,9% 

% Total de 
població 

17,6% 6,9% 5,1% 5,6% 

Anoia 

Nombre de 
persones 

20.772 8.254 5.939 6.579 

% Total de joves 100% 39,74% 28,59% 31,67% 

% Total de 
població 

17,2% 6,8% 4,9% 5,4% 

Prov. de 
Barcelona 

Nombre de 
persones 

1.071.144 393.443 321.664 356.037 

% Total de joves 100% 36,73% 30,03% 33,24% 

% Total de 
població 

18,9% 6,9% 5,7% 6,3% 

Catalunya 

Nombre de 
persones 

1.440.084 535.169 428.683 476.232 

% Total de joves 100% 37,16% 29,77% 33,07% 

% Total de 
població 

18,8% 7,0% 5,6% 6,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

Seguint amb l’anàlisi demogràfic, i en especial de les diferents franges de població, pot 

resultar interessant identificar entre la població major de 80 anys que viu sola. Aquest 

és un col·lectiu que en molts casos es pot veure en una situació de vulnerabilitat i pot 

requerir de polítiques d’habitatge específiques. 



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 57 

A continuació (veure taula 9), es pot observar l’evolució d’aquest col·lectiu en els últims 

cinc anys. Essent remarcable que el nombre de persones majors de 80 anys que viuen 

soles ha baixat en els últims cinc anys.  

Taula 9. Població de més de 80 anys que viu sola (2016-2020). Igualada  

Any N 

2016 1.182 

2017 1.151 

2018 1.100 

2019 1.002 

2020 957 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada  

Distribució de la població per franges d’edat 

Els habitants d’Igualada presenten algunes diferències demogràfiques en funció del 

districte on resideixen.  

En primer lloc, la població d‘entre 18 i 34 anys es concentra de forma més elevada als 

districtes del sud de la ciutat, en especial a zones de Llevant, al Centre i a Sesoliveres 

La Massa (veure mapa 4). 

Es segon lloc, la població d’entre 35 i 64 presenta també un repartiment força equilibrat 

però destaca sobretot la zona nord del municipi, en especial en districtes com Les 

Comes (veure mapa 5). 

Per últim, la gent gran es concentra en alguns zones de la localitat, sobretot en algunes 

parts de Pla de Sant Magí, Ponent i Centre (veure mapa 6). Fonts municipals apunten 

que aquesta concentració és deguda a la ubicació de residències i allotjaments per a 

gent gran, que s’han senyalitzat en el mapa. 
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Mapa 4. Població jove (18 a 34 anys). Igualada (2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Mapa 5. Població adulta (35 a 64 anys). Igualada (2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Mapa 6. Gent gran (65 i més anys). Igualada (2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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2.1.5 Les projeccions demogràfiques 

En aquest apartat es pot observar la projecció de la població en l’horitzó 2031 on es 

determinen varis supòsits d’evolució del creixement demogràfic a partir de les 

projeccions realitzades per l’IDESCAT. 

La metodologia és la següent: es parteix de la xifra sobre la projecció de la comarca  

projectada per l'IDESCAT fins el 2031 a partir de 3 escenaris i s'apliquen les 

ponderacions corresponents.  

Gràfic 8. Projecció de la població. Igualada (2021-2031) 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 

D’acord amb els tres escenaris presentats, la població projectada l’any 2027, és a dir, 

en la finalització d’aquest PLH, es mourà en un interval entre 40.830 (escenari baix) i 

43.255 habitants (escenari alt).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30000

32000

34000

36000

38000

40000

42000

44000

46000

48000

50000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Escenari baix Escenari mitjà Escenari alt



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 62 

 

 Taula 10. Evolució de la població projectada (2021-2031) 

Any Escenari baix Escenari mig Escenari alt 

2020 40.742 40.742 40.742 

2021 40.774 40.974 41.104 

2022 40.804 41.182 41.454 

2023 40.824 41.391 41.818 

2024 40.837 41.571 42.171 

2025 40.840 41.750 42.528 

2026 40.842 41.904 42.890 

2027 40.830 42.068 43.255 

2028 40.821 42.235 43.629 

2029 40.808 42.401 44.007 

2030 40.803 42.575 44.392 

2031 40.788 42.759 44.791 

 Font: Elaboració pròpia segons dades de l’IDESCAT 

2.1.6 La dinàmica de les llars 

Segons dades municipals, Igualada compta amb un total de 20.504  habitatges. La gran 

majoria d’aquests són habitatges principals (77,3%), i la resta són col·lectius (0,3%) o 

bé estan buits o de temporada (22,6%). Ara bé, l’Ajuntament d’Igualada ha fet un estudi 

que posa en dubte aquestes dades (veure pàgina 120). 

Taula 11. Habitatges segons tipologia. Igualada (2020) 

 

Nombre d’habitatges % 

Familiars 15.839 77,5% 

Col·lectius 80 0,3% 

Buits o de temporada 4.585 22,6% 

Total 20.504 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal 
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Prenent com a referència les dades del cens de l’INE del 2011 s’evidencia com es tracta 

d’un municipi bàsicament residencial, amb una proporció habitatges secundaris molt 

reduït en relació a la resta de territoris. D’altra banda, en destaca també el fet que el 

volum d’habitatges buits és del 19,0%; una xifra superior que la mitjana comarcal i del 

conjunt de Catalunya. 

Taula 12. Comparativa d’habitatges per tipus (2011) 

 

Igualada Anoia Catalunya 

Principals 78,3% 72,2% 76,2% 

Secundaris 2,7% 10,3% 12,2% 

Buits 19,0% 17,5% 11,6% 

Total 100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011 

Les úniques dades oficials que proporcionen informació sobre la mida de les llars són 

les que ens aporta el cens de població i llars elaborat per l’INE l’any 2011. 

Taula 13. Habitatges familiars segons dimensió. Igualada (2011) 

  N % 

Una persona 4.285 27,3% 

Dues persones 4.532 28,9% 

Tres persones 3.130 20,0% 

Quatre persones i més 3.742 23,9% 

Total 15.688 100,0% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011 

El municipi de l’Anoia presenta, en termes generals, llars amb una mida més reduïda 

que la resta d’àmbits geogràfics. Destaca en especial un percentatge més elevat de llars 

formades per una persona. 

La gran majoria d’habitatges d’Igualada estan en règim de propietat (65,7%) mentre que 

el 21,5% estan en règim de lloguer. 

Taula 14. Habitatges familiars segons dimensió. Comparativa (2011) 

  
Igualada Anoia 

Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Una persona 27,3% 21,8% 23,4% 23,3% 

Dues persones 28,9% 29,2% 31,9% 31,7% 

Tres persones 20,0% 22,6% 21,5% 21,4% 

Quatre persones o més 23,9% 26,4% 23,3% 23,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Cens de l'INE, 2011 
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D’aquesta manera, destaca que el règim de tinença en lloguer és molt superior a l’àmbit 

comarcal i està en consonància amb les dades provincials i del conjunt de Catalunya. 

D’altra banda, dels habitatges en propietat quasi la meitat encara tenen un deute adquirit 

i, per tant, pagaments pendents. Novament cal remarcar, però, que aquestes dades 

provenen del Cens de l’INE elaborat l’any 2011 i, per tant, poden mostrar biaixos amb la 

realitat actual. 

Taula 15. Habitatges familiars per règim de tinença. Comparativa (2011) 

  

Igualada Anoia 
Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Propietat per 
compra pagada 

33,4% 32,1% 36,1% 34,8% 

Propietat  amb 
pagaments 
pendents 

32,3% 39,9% 33,9% 34,1% 

Per herència o 
donació 

6,3% 6,8% 4,2% 5,4% 

De lloguer 21,5% 14,5% 20,2% 19,8% 

Cedit gratis o a 
baix preu 

2,3% 2,3% 1,7% 1,8% 

Altres formes 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Cens de l'INE, 2011 

Finalment,  pel que fa a superfície destaquen dues franges: els immobles residencials 

que tenen entre 61 i 90m2 de superfície (54,5%), i els d’entre 91 i 120m2 (20,9%). 

 Taula 16. Habitatges familiars per superfície útil. Comparativa (2011) 

  

Igualada Anoia Catalunya 

Fins a 60 m2 12,2% 9,8% 18,3% 

De 61 a 90 m2 54,5% 49,1% 50,1% 

De 91 a 120 m2 20,9% 23,4% 19,0% 

De 121 i més m2 12,3% 17,6% 12,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Cens de l'INE, 2011 

2.1.7  Les projeccions de les llars 

La projecció de les llars del municipi es calculen també en base a les projeccions 

comarcals realitzades per l’IDESCAT. Prenent com a referència la projecció comarcal 

de les llars, es genera la projecció de les llars al municipi a través d’una ponderació. El 

resultat son dues projeccions (l’escenari baix i l’escenari alt): 

• Escenari baix: Aquest preveu un increment de 281 llars arran de la projecció 
poblacional per al 2027 i tenint en compte l’evolució de la dimensió de les llars 
per aquest escenari 
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• Escenari alt: Presenta un increment de 1.736 noves llars de cara al 2027 arran 
de la previsió de creixement de la població i d’un dimensionament per llar inferior 
en comparació amb els altres escenaris. 

Taula 17. Evolució de les llars projectades. Igualada (2021-2031) 

  Escenari baix Escenari mig Escenari alt 

  Llars 
Dimensió 

llars 
Llars 

Dimensió 
llars 

Llars 
Dimensió 

llars 

2020 15.670 2,60 15.670 2,60 15.670 2,60 

2021 15.744 2,59 15.822 2,59 15.937 2,58 

2022 15.755 2,59 15.965 2,58 16.138 2,57 

2023 15.824 2,58 16.111 2,57 16.413 2,55 

2024 15.891 2,57 16.246 2,56 16.689 2,53 

2025 15.892 2,57 16.448 2,54 16.970 2,51 

2026 15.956 2,56 16.575 2,53 17.259 2,49 

2027 15.951 2,56 16.641 2,53 17.406 2,49 

2028 15.948 2,56 16.707 2,53 17.556 2,49 

2029 15.942 2,56 16.772 2,53 17.708 2,49 

2030 15.940 2,56 16.841 2,53 17.863 2,49 

2031 15.935 2,56 16.914 2,53 18.023 2,49 

Font: Elaboració pròpia segons dades de l’IDESCAT 

Cal remarcar que la dimensió de les llars té una tendència a la baixa, fet que provoca 

que l’augment de llars sigui menor a l’augment de la població en els projeccions 

efectuades. El motiu d’aquest fenomen rau en que les projeccions que fa l’IDESCAT 

mostren una disminució generalitzada dels membres que habiten una mateixa llar. En 

el cas d’Igualada per al 2020 la xifra és de 2,60 persones per llar i l’evolució es preveu 

a la baixa en qualsevol dels escenaris projectats. 

Alhora, caldria fer una distinció entre el concepte de llar i habitatge. Es concep la llar 

com l’espai de convivència principal d’una unitat familiar, en canvi l’habitatge és un espai 

físic (casa, part de la casa o pis) apta per a viure-hi.  

Així doncs, una llar no sempre serà automàticament un habitatge, ja que en un mateix 

habitatge pot coexistir més d’una llar (unitat familiar). També existeixen habitatges 

secundaris (segones residències) i habitatges buits.  

2.2. Capacitat econòmica de les llars 

2.2.1 Indicadors econòmics  

El total de la renda familiar bruta disponible3 (a partir d’ara RFBD) d’Igualada és de 

657.141.000€ una xifra que agrega totes les rendes familiars del municipi. 

 
3 RFBD= Remuneració d’assalariats + Excedent Brut d’Explotació +Prestacions Socials-Cotitzacions Socials-Impostos 
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L’any 2018 la localitat comptava amb una població de 39.540 habitants, el que suposa 

una RFBD de 16,5 milers d’euros; una quantitat superior en comparació amb la resta de 

la comarca, i inferior respecte al conjunt de Catalunya.  

 

Taula 18. Renta familiar disponible bruta. Comparativa (2018) 

  
Igualada Anoia Catalunya 

RFDB (milers d’euros) 657.141 1.877.332 133.679.103 

RFDB per habitant (milers 
d’euros) 

16,5 15,6 17,6 

RFDB per habitant (índex 
Catalunya=100) 

93,7 88,7 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Alhora, també resulta d’interès analitzar el nivell de renda per capità i per llar que aporta 

l’Atles de distribució de renda de les llars (ADRH) de l’INE, el qual ofereix 

desagregacions de dades més detallades, tot i que encara es considera un producte 

estadístic en fase experimental i per consolidar.4 

L’anàlisi d’aquestes dades permet fer una aproximació a la distribució de la renda a nivell 

territorial, fet que resulta útil per estudiar els nivells de desigualtat. 

En el cas d’Igualada el nivell de renda per llar (veure mapa 7 ) més elevat es correspon 

amb el districte de Sesoliveres La Massa, Les Comes i en alguna zona del Centre. Per 

contra algunes zones concretes de Llevant i el Centre són les que presenten nivells de 

renda menys elevats. 

 

 
4 Metodologia ADRH: Enllaç d’informació de l’INE amb dades tributaries, en gran part de l’AEAT, treballant amb dades 
agregades de la renda per secció censal. Els ingressos, per tant, s’adscriuen al lloc on el perceptor de rendes resideix 
segons el seu empadronament, no segons declaració (o model) de renda. 
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Mapa 7. Renda per llar en seccions censals. Igualada (2017) 

Font: Atles de distribució de la renda de les llars, INE 
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2.2.2. Dades atur 

El mercat de treball és un element que impacta en la situació econòmica de les famílies 

i condiciona fortament la capacitat d’aquestes a l’hora d’afrontar les despeses de 

l’habitatge. 

En aquest sentit, les situacions d’atur de llarga durada poden causar situacions de 

vulnerabilitat i exclusió, i comporten greus dificultats per fer front a les diferents 

despeses, entre aquestes les relacionades amb l’habitatge. 

A Igualada la taxa d’atur pel 2020 és del 14,6%, una xifra superior a les dades comarcals, 

provincials i del conjunt de Catalunya. 

Taula 19. Taxa d’atur. Comparativa (2020) 

  Igualada Anoia Província 

Barcelona 

Catalunya 

Taxa d’Atur 14,6% 12,6% 12,9% 13,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Model Productiu 

L’evolució de la taxa d’atur en els últims 10 anys ha seguit una tendència compartida al 

municipi de l’Anoia i en la resta de territoris analitzats. Les xifres es situen el 2008 entorn 

el 10%, per després augmentar de forma molt accentuada entorn el 20%, en els anys 

de la crisi econòmica. 

A partir del 2014 les xifres comencen a disminuir i el 2019 es tornen a situar en un 

percentatge molt similar al 2008, entorn el 10% i el 15%. Tanmateix, les dades de 2020 

tornen a apuntar cap a una tendència d’augment (en el cas d’Igualada fins a un 3,2% 

més en comparació amb el 2019). 

Gràfic 9. Evolució de la taxa d’atur. Comparativa (2008-2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades l’Observatori del Model Productiu 
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Alhora, l’atur impacta de forma més accentuada entre les dones que els homes. Així, a 

Igualada la diferencia entre sexes és del 5,8%. 

Taula 20. Taxa d’atur per sexe. Igualada (2020) 

  Homes Dones 

Taxa d’Atur 11,0% 16,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Model Productiu 

2.2.3. Esforç econòmic 

L’esforç econòmic5 és el percentatge de la renda familiar mensual per habitant destinada 

a sufragar la despesa de l’habitatge, ja sigui de compra o de lloguer. En aquest cas, les 

xifres varien segons el règim de tinença. Així doncs, l’esforç econòmic pel lloguer suposa 

el 33% dels ingressos per persona, mentre que l’esforç destinat a la propietat suposa el 

25%. Aquestes dades es calculen tenint en compte la renda familiar per habitant i la 

despesa en habitatge amb dades actuals, i no té en compte les hipoteques i lloguers 

que venen d’anys anteriors. 

Gràfic 10. Esforç econòmic mensual segons tinença. (2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i de la Secretaria d’Habitatge 

Aquest esforç mensual no contempla despeses d’impostos, fiances, aportació d’estalvi 

i altres pagaments que s’hagin realitzat a l’inici de la compra o el lloguer. Només té en 

compte l’esforç mensual. 

 
5 Càlcul esforç econòmic propietat: (Quota hipotecaria)/RFBD càpita)*100. / Quota hipotecària= habitatge de 75m2, 

hipoteca 30 anys, 80% del preu de compra, tipus interès de referència publicat pel Banc d’Espanya 
Càlcul esforç econòmic lloguer: Preu mig lloguer*12/RFBD càpita 
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La recomanació del PTSHC és que l’esforç mensual per persona no superi el 30% dels 

ingressos familiars per habitant. 

A la taula següent podem observar la comparació d’aquest esforç amb altres àmbits 

territorials. 

Taula 21. Evolució esforç econòmic mensual propietat. Comparativa (2016-2018) 

  2016 2017 2018 

Igualada 25,3% 22,5% 25,3% 

Anoia 26,1% 24,2% 25,0% 

Catalunya 38,0% 40,1% 40,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i de la Secretaria d’Habitatge 

L’esforç econòmic en relació al lloguer ha seguit una tendència d’augment generalitzada. 

Taula 22. Evolució esforç econòmic mensual lloguer. Comparativa (2016-2018) 

  2016 2017 2018 

Igualada 27,8% 31,1% 32,6% 

Anoia 31,9% 34,0% 35,7% 

Catalunya 42,0% 45,4% 47,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT i de la Secretaria d’Habitatge 

2.3. Oferta i accessibilitat al mercat d’habitatge  

2.3.1 Dinàmica constructiva 

Una gran part dels habitatges principals del municipi es van construir entre el 1961 i el 

1980. Tot i així, també és remarcable una dinàmica constructiva força potent entre el 

2001 i el 2011 que agrupa fins al 32,1% del parc d’habitatges existents. 

Gràfic 11. Habitatges principals segons any de construcció. Igualada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Cens 2011 
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Pel que fa a la dinàmica constructiva s’observa que l’evolució del nombre d’habitatges 

iniciats en el municipi segueix un patró similar a la resta d’àmbits geogràfics. 

Així, tant a nivell municipal, comarcal, provincial i al conjunt de Catalunya la dinàmica és 

de creixement fins el 2007 (tot i que a Igualada és només fins al 2005), any a partir del 

qual es produeix un descens accentuat i, a continuació, un estancament generalitzat fins 

al 2019. 

Gràfic 12. Comparativa evolució habitatge iniciat per cada mil habitants (1999-2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge 

Pel que fa a l’evolució dels habitatges finalitzats, la dinàmica també és força similar a la 

descrita anteriorment; és a dir, la tendència que segueix Igualada és la mateixa que la 

de la resta d’àmbits territorials.  

En destaca, sobretot, una brusca aturada d’habitatges finalitzats d’ençà el 2007. 

Taula 23. Comparativa d'habitatges segons any de construcció (2011) 

  Igualada Anoia Catalunya 

Abans de 1900 4,3% 6,2% 5,4% 

1900-1920 3,9% 2,4% 3,2% 

1921-1940 5,0% 2,1% 3,7% 

1941-1950 3,1% 2,4% 3,3% 

1951-1960 10,0% 6,6% 7,4% 

1961-1970 13,5% 12,6% 17,4% 

1971-1980 21,9% 22,8% 23,2% 

1981-1990 6,4% 9,5% 10,8% 

1991-2001 15,1% 18,2% 13,1% 

2002-2011 17,0% 17,0% 12,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE, Cens 2011 
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Gràfic 13. Comparativa evolució habitatge finalitzat per cada mil habitants (1999-2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge 

Per tant, es constata una frenada de les construccions que coincideix amb l’inici del cicle 

d’alentiment econòmic viscut a partir del 2007. Unes xifres que continuen estancades 

fins l’actualitat.  

Construcció HPO 

Pel que fa a la construcció d’Habitatge de Protecció Oficial només hi ha possibilitat 

d’accedir a les dades a partir de l’any 2002.  

En tot cas el nombre d’HPO iniciat al municipi presenta unes xifres molt més baixes que 

les de l’habitatge lliure, les quals no superen els 4 habitatges per cada mil habitants en 

tot el període. 

A la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya tot i el creixement entre 2002 i 

2006, es produeix un alentiment en la construcció d’habitatge protegit a partir del 2007. 

En el cas d’Igualada es produeix pics en l’inici d’HPO els anys 2002, 2005 i 2007, tot i 

que representen unes xifres molt baixes en comparació a les dades provincials i del 

conjunt de Catalunya. Tot i així, entre el 2002 i el 2020 es detecta l’inici en la construcció 

de 476 d’habitatges de protecció oficial. 
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Gràfic 14. Comparativa HPO iniciat per cada mil habitants (2002-2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge 

L’HPO finalitzat segueix un patró força similar a l’anteriorment descrit. Tot i així, i com 

és lògic, el descens en la finalització d’habitatges no comença fins el 2008, any a partir 

del qual les dades s’estanquen i no superen el 0,5 habitatges finalitzats per cada mil 

habitants. 

En el cas d’Igualada es produeixen alguns pics significatius els anys 2003, 2007 i el 

2012. 

Gràfic 15. Comparativa HPO finalitzat per cada mil habitants (2002-2019)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge 
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2.3.2 Característiques de l’oferta d’habitatges  

El nombre de compravendes en el mercat immobiliari han seguit una tendència a l’alça 

en els últims 5 anys, on de forma generalitzada s’ha augmentat entorn a unes 6 

compravendes habitatges per cada mil habitants. 

Gràfic 16. Nombre total de compravendes per cada mil habitants. Comparativa (2013-2020) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

En tot cas, si  s’observen les dades de compravenda al detall s’adverteix que l’augment 

en la mobilització d’estoc en el darrer període es produeix, bàsicament, per l’augment 

de les transaccions de segona mà.  

En canvi, la compravenda de nous habitatges està estancada des de 2013; una 

tendència clarament generalitzada en tots els territoris analitzats. 
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Gràfic 17. Comparativa entre el nombre de compravendes de primera i segona mà per cada 

mil habitants. Comparativa (2013-2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

Dades més recents mostren com a Igualada s’han produit un total de 262 

compravendes, de les quals 21 corresponen a habitatges nous lliures, 1 a habitatges 

nous protegits i 240 a habitatges usats (entre el gener i el setembre de 2020). 

Així doncs, predomina el mercat de compravenda d’habitatge usat, el qual agrupa fins 

al 91,6% de les transaccions. Una comparativa mostra com aquesta tendència encara 

és més accentuada al municipi en comparació a les dades provincials i del conjunt de 

Catalunya (veure taula 24). 

Taula 24. Comparativa mercat compravenda (Gener-setembre 2020) 

  
Igualada Anoia 

Prov. de 
Barcelona 

Catalunya 

Nre. Compravendes 

Habitatges nous 
lliures 

21 66 5.724 7.704 

Hab. Nous protegits 1 1 287 452 

Habitatge usat 240 739 25.975 39.320 

TOTAL 262 806 31.986 47.476 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 
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Taula 25. Comparativa mercat compravenda (Gener-setembre 2020) 

  
Igualada Anoia 

Prov. de 
Barcelona 

Catalunya 

Nre. Compravendes 

Habitatges nous 
lliures 

8,0% 8,2% 17,9% 16,2% 

Hab. nous protegits 0,4% 0,1% 0,9% 1,0% 

Habitatge usat 91,6% 91,7% 81,2% 82,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

L’anàlisi del nombre de compravendes per cada mil habitants mostra unes dades 

lleugerament més altes al municipi que a la mitjana catalana.  

Alhora, existeix un domini clar del mercat de segona mà al municipi, la comarca, la 

província i el conjunt de Catalunya. Tot i que a Igualada la mobilització del mercat de 

primera mà és menys elevada (veure taula 26). 

Taula 26. Comparativa mercat compravenda per cada mil habitants (Gener-setembre 
2020) 

 
Igualada Anoia 

Prov. de 
Barcelona 

Catalunya 

Compravenda habitatge nou 
per cada 1.000 habitants 

0,52 0,54 1,00 0,99 

Compravenda habitatge usat 
per cada 1.000 habitants 

5,89 6,21 4,52 5,05 

Compravenda total 
d’habitatges per cada mil 
habitants 

6,41 6,74 5,52 6,04 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

Respecte el preu de l’habitatge, l’evolució per m2 mostra una evolució a l’alça en els 

territoris analitzats, tot i que a Igualada i a l’Anoia el creixement és menys pronunciat. 

Gràfic 18. Comparativa evolució preu/m2 construït (2015-2020)  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 
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El preu total dels habitatges, tant del nou com del mercat de segona mà, és força més 

baix al municipi i a la comarca en comparació als altres àmbits territorials.  

Taula 27. Comparativa preu total habitatges, 2020 (milers d’euros) 

Preu total (milers 
d'euros) 

Igualada Anoia 
Prov. de 

Barcelona 
Catalunya 

Habitatge nou 122,3 122,7 267,1 242,6 

Habitatge usat 126,7 117,3 228,0 196,8 

Total 126,2 117,7 235,4 204,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

La tendència es repeteix si es compara el preu del m2 construït d’Igualada i de l’Anoia 

amb la resta d’àmbits geogràfics. S’observa una diferència de quasi el doble en el preu 

del m2 en la compra d’habitatges. 

Taula 28. Comparativa preu/m2 construït, 2020 

  
Igualada Anoia 

Prov. de 
Barcelona 

Catalunya 

Habitatge nou 
1.239,51 1.167,36 2.796,87 2.496,16 

Habitatge usat 
1.254,36 1.123,01 2.521,00 2.171,46 

Total 
1.252,83 1.126,65 2.573,23 2.227,10 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

Dades més recents (aportades a gener de 2021 pel portal Idealista) confirmen aquesta 

diferència de preu entre el municipi i la comarca i les dades provincials del conjunt de 

Catalunya. 

Taula 29. Comparativa preu/m2 venta construït IDEALISTA. Segona mà (gener 2021) 

  
Igualada 

Anoia Prov. de 
Barcelona 

Catalunya 

Preu m2 1.295€ 1.149€ 2.893€ 
2.309€ 

(desembre 2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del portal IDEALISTA 

Alhora, segons el portal Idealista el preu més elevat per m2 construït es situa a la zona 

de Les Comes i, per contra, el més baix al Centre. 
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Taula 30. Comparativa preu/m2 construït de venda per zones d’Igualada. IDEALISTA. 
Segona mà (gener 2021) 

Centre 1.157€ 

Ponent 1.472€ 

Sesoliveres La Massa 1.396€ 

Les Comes 1.617€ 

Llevant 1.239€ 

Pla de Sant Magí 1.326€ 

Polígon Industrial (Sense oferta) 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del portal IDEALISTA 
Tota la mostra d’habitatges disponible són de segona mà. 

Fent una comparació del preu del m2 amb els municipis amb els que Igualada ha 

compartit més fluxos de població s’observa com Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat es 

situen per davant de la resta. 

La resta de municipis, en aquest cas d’àmbit comarcal, es situen per sota d’Igualada. 

Gràfic 19. Comparativa preu/m2 construït amb municipis propers (Febrer 2021)  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’Idealista 

Lloguer 

Pel que fa a l’evolució del preu dels lloguers s’observen tres fenomens: 

• El preu del lloguer a Igualada i a l’Anoia és inferior a les dades provincials i del 
conjunt de Catalunya durant quasi tot el període analitzat. 
 

• Es produeix un augment del preu el 2005 i el 2008. No obstant, aquest preu 
decreixerà fortament a partir del 2009 i fins el 2014. 

 

• A partir del 2015 s’observa un augment progressiu fins als 2019, tornant a la 
dinàmica de preus del 2008. 
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Gràfic 17. Evolució anual mitjana de preus contractes de lloguer (euros/mes. Comparativa 

(2005-2019) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

Aquesta evolució a l’alça dels preus del lloguer queda reflectida si es realitza una 

comparativa entre la mitjana de preus entre el 2005 i el 2018 i els preus de lloguer del 

2019. 

Taula 31. Comparativa mitjana 2005-2018 amb 2019 lloguer euros/mes 

  Igualada Anoia Prov. Barcelona Catalunya 

Mitjana 2005-2018 389,39 € 413,99 € 653,99 € 607,25 € 

2019 481,80 € 484,97 € 810,70 € 735,36 € 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

El portal Idealista proporciona informació més detallada sobre el preu per m2 de 

l’habitatge de lloguer. Un cop més, els preus al municipi del Anoia són significativament 

més econòmics que l’àmbit provincial i del conjunt de Catalunya. 

El portal Idealista no presenta una oferta gaire elevada d’habitatges en lloguer  a 

Igualada. Amb mostres tant baixes d’habitatges en oferta, resulta complicat analitzar la 

diferencia de preus del lloguer entre districtes del municipi. 

 

Taula 32. Comparativa preu/m2 lloguer construït IDEALISTA (gener 2021) 

  
Igualada 

Anoia Prov. de 
Barcelona 

Catalunya 

Preu m2 
8,2€ 8,0€ 15,8€ 13,8  

(desembre 2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del portal IDEALISTA 
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Taula 33. Comparativa preu/m2 construït de lloguer per zones d’Igualada. IDEALISTA 
(gener 2021) 

Districte 
Preu m2 Habitatges en oferta  

Centre 
10,77 8  

Ponent 7,04 3 

Sesoliveres La Massa - 0 

Les Comes - 0 

Llevant 7,04 3 

Pla de Sant Magí 5,82 5 

Polígon Industrial - 0 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del portal IDEALISTA 

Pel que fa al nombre de contractes de lloguer es detecta una evolució compartida entre 

el municipi i els diferents territoris analitzats, tot i que sí amb algunes particularitats 

diferenciades. 

A nivell generalitzat es produeix un augment en el nombre de contractes fins al 2012 (a 

Igualada i l’Anoia fins al 2014). Tanmateix, a partir del 2013 aquest creixement es veu 

alentit i s’estabilitza fins l’actualitat. 

Gràfic 20. Evolució del nombre de contractes de lloguer per cada mil habitants. 

Comparativa (2005-2018) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

Aquest augment en els contractes de lloguer queda palès comparant la mitjana entre el 

2005 i el 2018 i la situació del 2019. 
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Taula 34. Comparativa mitjana 2005-2018 amb 2019 nombre contractes per cada 
1.000 habitants 

  
Igualada Anoia Prov. 

Barcelona 
Catalunya 

Mitjana 2005-2018 15,7 10,9 16,4 15,7 

2019 20,3 15,4 21,9 21,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 

2.4. Problemàtiques i necessitats d’habitatge assequible i 

social 

En aquest apartat s’identifiquen els diferents col·lectius socials amb dificultats per 

mantenir o accedir a un habitatge a preu assequible i d’aquesta enumeració s’extreu els 

càlculs de les necessitats d’intervenció en matèria d’habitatge en els següents 6 anys 

en què el Pla Local d’Habitatge tindrà vigència (2022-2027).  

Tot i així, en primer lloc es fa referència a les dades del Pla Territorial Sectorial de 

l’Habitatge de Catalunya on es fixen objectius d’habitatge d’ús social per al municipi. En 

segon lloc, es realitza el càlcul de les necessitats d’intervenció en matèria d’habitatge 

segons les fonts consultades en aquest Pla Local d’Habitatge, ja siguin fonts municipals 

o estadístiques.  

En tercer lloc, es fa un recull de dades en relació als ajuts en matèria d’habitatge del 

consistori, d’altres organismes, informació que contribueix també a posar sobre la taula 

les problemàtiques relacionades amb l’habitatge al municipi.  

2.4.1 Les dades de Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya  

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya, com a instrument de planificació 

i programació de les polítiques d’habitatge a llarg termini, fixa l’objectiu del 15%6 

d’habitatge d’ús social dels municipis inclosos en les àrees de demanda forta i 

acreditada. En la versió actual del Pla, que està en fase d’avanç, s’estableix un termini 

de 15 anys, dividits en quinquennis, per assolir aquest 15% de solidaritat urbana. En 

aquesta versió, Igualada no apareix com a municipi de demanda forta i acreditada. 

Ara bé, en consultes realitzades a la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, en la nova 

versió que es publicarà del PTSHC l’objectiu del 15% de solidaritat urbana es proposarà 

assolir-lo en 20 anys, i Igualada sí serà considerada àrea de demanda forta i acreditada. 

 
6 Segons l’article 78 de la Llei 18/2007, es consideren habitatges destinats a polítiques socials tots els 

acollits a qualsevol de les modalitats de protecció establertes per aquesta llei o pels plans i els programes 
d’habitatge, els quals poden incloure, a més dels habitatges amb protecció oficial de compra o de lloguer o 
d’altres formes de cessió d’ús, els habitatges de titularitat pública, els habitatges dotacionals públics, els 
allotjaments d’acollida d’immigrants, els habitatges cedits a l’Administració pública, els habitatges d’inserció, 
els habitatges de copropietat, els habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social, 
els habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa, els habitatges cedits en règim de masoveria urbana, 
els habitatges d’empreses destinats a llurs treballadors i altres habitatges promoguts per operadors públics, 
de preu intermedi entre l’habitatge amb protecció oficial i l’habitatge del mercat lliure però que no es regeixen 
per les regles del mercat lliure. 
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Taula 35. Projecció habitatges polítiques socials 2n, 3r i 4t Quinquenni. Igualada 

 FINAL 2N QUINQUENNI FINAL 3R QUINQUENNI FINAL 4T QUINQUENNI 

 Projecció 

habitatges 

principals 

Projecció 

habitatges 

existents 

destinats a 

polítiques 

socials 

Nous 

habitatges 

polítiques 

socials 

Objectiu 

solidaritat 2n 

quinquenni 

Projecció 

habitatges 

principals 

Projecció 

habitatges 

existents 

destinats a 

polítiques socials 

Nous habitatges 

polítiques 

socials 

Objectiu 

solidaritat 3r 

quinquenni 

Projecció 

habitatges 

principals 

Projecció 

habitatges 

existents 

destinats a 

polítiques 

socials 

Nous 

habitatges 

polítiques 

socials 

Objectiu 

solidaritat 3r 

quinquenni 

Igualada 18.067 1.387 552 12,2% 18.860 1.318 688 15,0% 19.552 1.267 155 15,0% 

Font: Dades proporcionades per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social 

 

Taula 35. Projecció habitatges polítiques socials 1r Quinquenni. Igualada 

  SITUACIÓ INICIAL FINAL 1R QUINQUENNI 

  Estimació 

habitatges 

principals 

Habitatges 

existents 

destinats a 

polítiques 

socials 

Rati d'habitatges 

destinats a 

polítiques socials 

Projecció 

habitatges 

principals 

Projecció 

habitatges 

existents 

destinats a 

polítiques 

socials 

Nous habitatges 

polítiques 

socials 

Objectiu 

solidaritat 1r 

quinquenni 

Igualada 16.618 1.512 9,1% 17.243 1.456 271 10,0% 

Font: Dades proporcionades per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social 
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2.4.2 Càlcul necessitats d’habitatge 

En aquest PLH es fa una aproximació a les problemàtiques i necessitats socials dels 

habitants d’Igualada, bàsicament per identificar els grups poblacionals amb dificultats 

per mantenir o accedir a un habitatge en preu assequible o poden requerir d’altres 

intervencions en matèria d’habitatge. 

Aquests grups estan configurats per: 

a) Població jove 

b) Famílies en risc d’exclusió residencial 

c) Famílies vulnerables  

d) Persones amb mobilitat reduïda  

La quantificació del col·lectiu jove es farà en base al càlcul de la població amb potencial 

d’esdevenir demanda exclosa7 segons el tram de renda al qual pertanyen, segons 

l’Enquesta de Condicions de Vida de l’IDESCAT del 2015 i la seva actualització amb les 

dades econòmiques actuals. 

L’aproximació a la població en risc d’exclusió residencial es realitza en base al nombre 

d’ajuts al pagament del lloguer atorgats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, les 

Prestacions Econòmiques d’Especial Urgència i el grup de sol·licitants d’ajuts que no en 

reben per no arribar al mínim d’ingressos. 

Considerem famílies vulnerables els casos comptabilitzats per la Mesa d’Emergències. 

Per últim, les necessitats d’actuació en matèria d’habitatge per a les persones amb 

dificultats en la mobilitat es calculen en base a les dades aportades pel Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies sobre persones amb discapacitat física. 

 Població jove 

Segons l’Enquesta de condicions de Vida i Hàbits realitzada per l’IDESCAT (2015) els i 

les joves de Catalunya presenten la següent distribució d’ingressos (veure taula 37). 

 

 

 

 

 

 

 
7 Demanda exclosa: Entesa com la part de la demanda d’habitatge del municipi que quedarà exclosa o no tindrà accés 

a un habitatge a preu de mercat. (Diputació de Barcelona (2008) La demanda exclosa: Mètode de càlcul. 
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Per tal d’inferir les dades del nivell de renda de les llars joves de Catalunya  a Igualada 

s’aplica una ponderació a cada tram de renda segons les dades de la Renda Familiar 

Bruta Disponible del municipi. Així, s’actualitza el nivell de renda de les llars joves a la 

localitat, i es mantenen els percentatges de llars associats a cada tram (veure taula 38). 

Taula 38. Ingressos llars joves Igualada (inflactat amb dades de  l’IPC 2019) 

Nivell de renda (€/any) % llars 

<8.436 7,7% 

Entre 8.437 i 13.121 11,5% 

Entre 13.122 i 17.807 15,4% 

Entre 17.808 i 23.431 14,8% 

Entre 23.432 i 32.804 19,1% 

>32.805 31,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) 
2015 

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya estableix un esforç màxim 

admissible dedicat a l’habitatge d’un 30% dels ingressos nets. Així doncs, la població 

que hi destina un percentatge més elevat pot ser exclosa del mercat8. 

Com que sabem el preu mig del lloguer del municipi i s’ha calculat el que suposaria una 

quota hipotecaria a nivell actual segons els tipus d’interès actuals, es pot inferir quin 

esforç econòmic ha de fer cada tram poblacional segons la renda que disposa. 

Alhora, tenint present quina distribució percentual tenen les llars del municipi es pot 

apuntar que fins a un 34,6% de les llars joves futures estarien excloses del mercat de 

lloguer i un 7,7% del de propietat.  

 

 

 
8 Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya (Desembre, 2019). Pàgina 93 (La demanda exclosa del 
mercat) 

Taula 37. Nivell de renda anual neta de les llars joves a Catalunya  (2015) 

Nivell de renda (€/any) % llars 

<9.000 7,7% 

9.001-13.999 
11,5% 

14.000-18.999 
15,4% 

19.000-24.999 
14,8% 

25.000-34.999 
19,1% 

>35.000 
31,4% 

Total 100% 

Font: Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) 2015 
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Taula 39. Càlcul demanda exclosa del lloguer llars joves Igualada, segons nivell de 
renda (2019) 

Nivell de renda (€/any) Despesa lloguer anual 
(€) 

Esforç econòmic % de llars 

<8.436 5.784 69% 7,7% 

Entre 8.437 i 13.121 5.784 44% 11,5% 

Entre 13.122 i 17.807 5.784 32% 15,4% 

Entre 17.808 i 23.431 5.784 25% 14,8% 

Entre 23.432 i 32.804 5.784 18% 19,1% 

>32.805 5.784 >18% 31,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població 
(ECVHP) 2015 

 

Taula 40. Càlcul demanda exclosa de la propietat llars joves a Igualada, segons nivell 
de renda(2019) 

Nivell de renda (€/any) Despesa propietat 
anual (€) 

Esforç econòmic % de llars 

<8.436 3.476 41% 7,7% 

Entre 8.437 i 13.121 3.476 26% 11,5% 

Entre 13.122 i 17.807 3.476 20% 15,4% 

Entre 17.808 i 23.431 3.476 15% 14,8% 

Entre 23.432 i 32.804 3.476 11% 19,1% 

>32.805 3.476 >11% 31,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població 
(ECVHP) 2015 

Per altra banda, per conèixer la situació domiciliària dels joves del municipi, es pren com 

a referencia l’Enquesta de Joventut de Catalunya. Aquesta ens indica per edat 

quinquennal el nombre de joves emancipats i no emancipats del conjunt de Catalunya. 

Aquestes dades s’infereixen al context demogràfic de la població jove d’Igualada (veure 

taula 41). 
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Taula 41. Situació domiciliaria joves Igualada   

  Total joves 
No 

emancipats 
% No 

emancipats Emancipats % Emancipats 

15-19 anys 2.122 2.014 94,9% 106 5% 

20-24 anys 1.949 1.429 73,3% 526 27% 

25-29 anys 2.025 790 39,0% 1.235 61% 

30-34 anys 2.238 325 14,5% 1.925 86% 

Font: Càlculs a partir de l’Enquesta de Joventut de Catalunya. 2017  

L’Enquesta de Joventut de Catalunya també calcula taxa d’emancipació dels joves 

segons franges d’edat. Això ens permet fer una inferència amb el municipi per 

aproximar-nos al nombre de persones joves que es podria emancipar en els següents 6 

anys, les quals serien unes 1.195. 

Taula 42. Previsions emancipació pròxim any 

 Sí No NS/NC 

De 15 a 19 anys 15% 70% 15% 

De 20 a 24 anys 25% 56% 19% 

De 25 a 29 anys 24% 61% 21% 

De 30 a 34 anys 19% 82% 18% 

Font: Càlculs a partir de l’Enquesta de Joventut de Catalunya. 2017  

 

Taula 43. Previsió emancipació joves en els pròxims 6 anys 

  Projecció joves emancipats 

20-24 anys 605 

25-29 anys 407 

30-34 anys 184 

TOTAL 1.195 

Font: Càlculs a partir de l’Enquesta de Joventut de Catalunya. 2017  

Els joves en vies d’emancipar-se en els pròxims anys és molt probable que comparteixin 

habitatge. En aquest cas es divideixen els 1.195 joves per la dimensió de la llar del 

municipi (2,5). 
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Sobre aquest nombre final de llars emancipades és on s’apliquen els percentatges de 

demanda exclosa. Els quals pel mercat de lloguer són del 34,6% i pel mercat de compra 

del 7,7% (veure taula 44). 

Taula 44. Càlcul demanda exclosa llars joves d’Igualada pròxims 6 anys (fins els 34 

anys) 

Projecció 

joves 

emancipats 

Possibles llars 

futures 

Llars joves susceptibles a 

demanda exclosa lloguer 

(34,6%) 

Llars joves 

susceptibles a 

demanda exclosa 

propietat (7,7%) 

1.195 478 165 37 

Font: Enquesta de condicions de Vida i Hàbits de la Població (ECVHP) 2015 

Així doncs, en els següents 6 anys 1.195 joves tindran la necessitat d’emancipar-se al 

municipi, el que es traduiria en 478 llars joves. No obstant, hi ha una part d’aquestes 

que seran excloses del mercat a causa del preu de l’habitatge. Concretament, fins a 165 

del mercat de lloguer i 37 del mercat de propietat. 

Famílies en risc d’exclusió residencial 

Pel que fa les famílies en risc d’exclusió residencial es pren com a referència els ajuts 

atorgats al pagament del lloguer de l’AHC (578, 2020), als què hi sumem els exclosos 

per no tenir els ingressos mínims (77, 2020) i els perceptors de prestacions 

econòmiques d’especial urgència (20, 2020). 

Taula 45. Ajuts per al pagament del lloguer atorgats per l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. Igualada (2020) 

 N 

Ajuts atorgats al lloguer 578 

Persones excloses d’ajuts al lloguer per no tenir ingressos mínims 77 

Prestacions econòmiques d’especial urgència 20 

TOTAL 675 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 

Famílies vulnerables 

Per al càlcul de les famílies vulnerables es tenen en compte els casos de Mesa 

d’Emergència que s’aproven amb un informe previ de Serveis Socials que acredita 

aquesta situació d’exclusió. 

Així doncs, segons les dades de Serveis Socials el 2019 es comptabilitzen fins a 49 

unitats familiars. 

Tot i que no coneixem el perfil concret d’aquests casos, sí que es pot afirmar que es 

tracta de situacions estructurals d’exclusió residencial, i en les quals és necessària una 
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intervenció pública per pal·liar les necessitats d’habitatge, degut a diferents causes, 

entre les què destaquen uns nuls o molt baixos ingressos econòmics. 

Persones amb mobilitat reduïda  

Les persones amb dificultats de mobilitat tenen necessitats específiques en matèria 

d’habitatge. Aquestes necessitats venen determinades, en gran part, per les 

problemàtiques d’accessibilitat. 

Aquest col·lectiu està conformat amb discapacitat física que afecta a la seva capacitat 

de moviment. Especialment, els discapacitat físics motòrics que tenen afectada de forma 

greu la capacitat de moviment. 

Taula 46. Persones amb discapacitat física. Igualada (2019)  

  Físics motòrics9 Físics no motòrics10 Total físics 

Igualada  922 609 1.531 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

2.4.3 Ajuts en matèria d’habitatge 

Pel que fa les problemàtiques vinculades a l’habitatge, resulta útil fer esment a les dades 

recopilades per l’Oficina d’Habitatge d’Igualada en relació als ajuts de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya.  

Els ajuts al pagament del lloguer són els que recullen una demanda més elevada de 

sol·licituds. Destaca també una tendència d’evolució irregular de les prestacions 

d’especial urgència, amb un augment molt significatiu l’any 2014. 

Taula 47. Sol·licituds ajuts Agència Habitatge de Catalunya. Igualada (2011-2019) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RBE 301 388 361 53 66 31 0 0 0 0 

PRESTACIONS  PER AL 
PAGAMENT AL LLOGUER  

359 262 544 248 404 499 650 742 852 854 

PRESTACIONS ESPECIAL 
URGÈNCIA 

0 39 48 122 44 26 24 17 46 43 

PRESTACIONS ESPECIAL 
URGÈNCIA COVID 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 

AJUTS IMPLICITS- CONTRACTES 
AGÈNCIA HABITATGE 

0 0 0 4 7 9 7 4 6 19 

TOTAL 660 689 953 427 521 565 681 763 904 1.028 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 

 
9 Discapacitat motòrica: Discapacitat física que pateixen aquelles persones que tenen afectada la 
capacitat de moviment per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals…). 
10 Discapacitat no motòrica: Discapacitat física que tenen aquelles persones que per causes orgàniques 
no poden desenvolupar una vida plena (cansament, malalties coronàries, renals, pulmonars…). 



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 89 

A continuació, es mostren el nombre de sol·licituds presentades i atorgades d’ajuts 

atorgats per al pagament del lloguer i les prestacions d’especial urgència per a l’any 

2020 

L’Oficina d’Habitatge d’Igualada disposa de les dades en relació a la inscripció al 

Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit i la Borsa municipal. A continuació es 

presenta l’evolució d’aquestes xifres entre el 2011 i el 2020 (veure taula 49). 

Taula 49. Tràmits per habitatge. Igualada (2011-2020) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RSHPO 102 98 63 65 43 44 62 72 118 99 

BORSA/PIMHA 87 118 54 89 56 74 79 72 49 75 

TOTAL 189 216 117 154 99 118 141 144 167 24 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 

Del total de persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit destaca 

una proporció lleugerament més elevada de dones (52,7%) que d’homes (47,3%). 

Alhora, és remarcable que un 13,% de les persones inscrites presenten algun tipus de 

minusvalidesa. 

Respecte a la situació laboral, la majoria d’inscripcions són de persones actives (40,5%), 

però també hi ha percentatges elevats d’inactius (30,2%) i pensionistes (28,7%). 

Al mes de març de 2021 es comptabilitzen un total 259 persones inscrites al registre, 

dels quals 163 empadronats a Igualada i 96 en altres municipis. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 48. Gestió ajudes al lloguer. Igualada (2020) 

  

Prestacions al pagament del 
lloguer 

PEEU (deute 
lloguer, hipoteca, 

desnonament) 

Sol·licituds presentades 871 46 

Atorgades 578 33 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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Taula 50. Perfil persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit 

Sexe Minusvalidesa 

Home 47,3% Sí 13,5% 

Dona 52,7% No 86,5% 

Situació laboral 

Actius 40,5% Inactius 30,2% 

Fix 77,9% Pensionistes 28,7% 

Eventual 19,4% Feines de la llar 0,6% 

Per compte propi 2,6%  
 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 

Són explicatives les dades de problemàtiques socials de l’habitatge, les quals tenen com 

a causa casos d’exclusió social. Així, segons l’Ajuntament d’Igualada el 2019 es 

comptabilitzen 49 casos de famílies en el servei de la Mesa d’Emergències. 

Així com també les problemàtiques ateses en matèria d’habitatge pels serveis socials 

municipals, que recullen diferents tipologies de casos com manca d’habitatge, manca 

de subministraments, habitatges deficients, desnonaments i d’altres. 

És remarcable que el nombre de problemàtiques han augmentat de forma significativa 

en els últims anys, especialment el 2019 i el 2020. 

Taula 51. Problemàtiques en matèria d'habitatge. Igualada (2018-2020) 

Any N 

2015 145 

2016 86 

2017 110 

2018 152 

2019 237 

2020 306 

Font: Informació proporcionada pel Departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada 

També són destacables les xifres d’atenció en relació als serveis d’allotjament 

alternatius. Al 2019 es comptabilitzen 4 estades d’emergència i 2 estades en serveis 

específics de la Xarxa Pública. 

Des de la regidoria d’Acció Social es concedeixen les prestacions d’urgència social per 

fer front a la impossibilitat de pagament de l’habitatge, ja sigui lloguer, hipoteca o en 

forma d’allotjament alternatiu. L’any 2016 es van atorgar 10.331,15€, mentre que l’any 

2020 van ser 25.684,56€ en un total de 116 prestacions d’aquesta tipologia. 

Finalment, destacar les dades del Servei d’Intermediació i Deutes de l’Habitatge (SIDH) 

de la Diputació de Barcelona. Entre el 2015 i el 2019 els expedients gestionats van 

seguir una tendència de decreixement, no obstant el 2020 es produeix un augment 
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substancial. Alhora, remarcar que gran part del volum de l’atenció ha sigut per 

temàtiques relacionades amb hipoteques.  

Taula 52. Dades generals SIDH, Diputació de Barcelona (2015-2020) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Expedients 
gestionats 

41 34 30 30 19 31 - 

Expedients iniciats 22 17 14 16 13 22 163 

         

Línies d'atenció 22 17 14 16 13 22 163 

Hipotecari 22 17 14 16 7 7 136 

Consum 0 0 0 1 0 0 1 

Lloguer 0 2 0 3 6 6 17 

Ocupacions 0 0 0 0 0 9 9 

         

Estat del deute 22 17 14 16 13 22 163 

Preventiva 7 3 4 9 13 20 86 

Impagament 10 6 3 2 0 1 43 

Procediment judicial 5 8 7 5 0 1 34 

         

Expedients oberts 17 16 14 6 9 25 25 

Expedients tancats 23 19 16 24 10 6 138 

Intermediacions 10 10 9 12 5 2 63 

Assessoraments 9 7 6 10 4 2 63 

Informacions 4 2 1 2 1 2 12 

Canvis de procediment 0 0 0 0 0 0 0 

Font: Informació proporcionada per la Diputació de Barcelona 
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3. EL PARC D’HABITATGES 

En aquest capítol  es treballa amb dos graus de desagregació de dades: a nivell 

municipal a través de les dades del Cens de Població i Habitatge 2011 i a nivell de 

parcel·la mitjançant l'explotació de les dades del Cadastre (2020) que ens permeten fer 

una anàlisi més detallada de les característiques del parc residencial del municipi. 

Aquestes difereixen de les dades del Cens en quant a número d'edificis d'habitatge i 

número d'habitatges, essent les del Cadastre lleugerament majors.  

Treballem amb totes dues fonts, perquè cadascuna d’elles ens proporciona informació 

diferent i en el cas concret del cadastre ens permet elaborar mapes fins al detall de cada 

parcel·la. Per tant, encara que pugui haver-hi diferencies en el nombre d’habitatges, és 

interessant treballar amb totes fonts estadístiques per tal de completar el perfil 

residencial de la ciutat. 

També s’han inclòs dades provisionals de l’estudi d’habitatge que està realitzant 

l’Ajuntament d’Igualada, concretament les relatives a tipologia edificatòria (unifamiliar o 

plurifamiliar), i d’habitatge buit. 

3.1. Característiques generals del teixit residencial 

Número d’edificis d’habitatge i número d’habitatges 

El Cens de població i habitatge del 2011 ens indica que el municipi d’Igualada compta 

amb un total de 20.049 habitatges (habitatges principals, secundaris i buits) i 4.921 

edificis d’ús d’habitatge.  

Segons les dades del padró facilitades per l’Ajuntament d’Igualada el municipi compta 

amb un total 20.504 habitatges, dels quals 15.839 són familiars, 80 de col·lectius i 4.585 

buits o de temporada. 

En canvi, segons les dades obtingudes del Cadastre (2020), consten 16.981 habitatges 

d’ús residencial i 4.699 edificis d’ús d’habitatge. 

Segons informació facilitada per part de l’Ajuntament d’Igualada sobre l’estudi 

d’habitatge, que està elaborant, a la zona del Centre, barri de Sant Agustí, primers 

Eixamples, barri de Ponent i Pla de Magí, de més del 50% del parc edificat a la ciutat, 

hi ha força propietat vertical amb més d’un habitatge. Aquest fet posa de rellevància la 

important diferència entre els nombre d’habitatges segons les dades del Cens del 2011 

i del Cadastre. 

3.1.1 Teixit residencial 

El municipi d’Igualada presenta una diversitat de teixits urbans com a resultat d’un llarg 

procés de creixement des de mitjans del segle XIX. 

• Nucli antic, dins de les muralles, actualment delimitat per carrers amb traçats 

irregulars, parcel·lació complexa i edificació antiga.  
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• Primers creixements regulars, traçat rectilini dels carrers, regularitat parcel·lària 

i tipologia de cases de pisos. Situats al voltant del nou carrer cap a Barcelona i 

Madrid, o al voltant de la indústria adobera, com el barri de Sant Agustí. 

• Primer eixample regular fins a la traça del ferrocarril (passeig Jacint Verdaguer), 

amb un predomini d'edificis entre  mitjanes unifamiliars i plurifamiliars. 

• Eixample fins a la primera variant de la carretera N-II, inicialment també amb 

tipologies unifamiliars i posteriorment amb creixements de major densitat 

d’habitatges en blocs plurifamiliars en alçada (barri de Set Camins, Fàtima, 

Montserrat o Sant Crist). 

• Polígon industrial de l’INUR de principis dels anys setanta, posteriorment 

reconvertit parcialment en residencial, barri de les Comes.  

• Extensió més recent de cases unifamiliars del barri de Pla de la Masa, a ponent 

de la riera de l’Espelt. 

3.1.2 Densitat  

El teixit urbà d’Igualada presenta una densitat de 38 habitatges/ha mitja. Tot i així, 

observem clares diferències entre els diferents barris. A la següent taula podem 

observar com el Nucli Antic, Santa Caterina i Centre Llevant concentren la major part 

d’habitatges. Una densitat força més alta en comparació amb la resta de barris. 

Taula 53. Número densitat per barri. Cadastre (2020) 

Barri Nº habitatges Superfície 

(Ha) 

Densitat 

(hab/Ha) 

Rec 187 43,27 4 

Centre Llevant 1.230 17,32 71 

Centre Ponent 837 21,82 38 

Fàtima 449 34,58 12 

Les Comes Residencial 1.074 74,97 14 

Les Flors 1.822 31,27 58 

Masuca 1.571 30,10 52 

Molí Nou 83 32,13 2 

Montserrat 688 18,68 36 

Nucli Antic 492 6,25 78 

Pla de la Masa 81 69,7 1 

Poble Sec 4.443 78,23 56 

Sant Agustí 598 9,07 65 

Sant Crist 650 21,62 30 

Santa Caterina 378 4,52 83 



 
PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

94 
 

Ses Oliveres 120 109,46 1 

Set Camins 2200 41,50 53 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cadastre (2020)  

Amb l’anàlisi més detallada parcel·la per parcel·la (veure plànol 3.1.1.) la gran majoria 

de parcel·les amb edifici d’habitatges al municipi tenen 1 habitatge, el que suposa un 

68,4% del parc, 18,9% del nombre total d’habitatges segons Cadastre. Tot i així, la 

majoria dels habitatges es localitzen en edificis de 6 o més habitatges per edifici. 

Taula 54. Número d'habitatges per edifici. Cadastre (2020) 

Habitatges per edifici Nº edificis Nª habitatges 

1 3.216 (68,4%) 3.216 (18,9%) 

2 313 (6,7%) 626 (3,7%) 

3 219 (4,7%) 657 (3,9%) 

4 132 (2,8%) 528 (3,1%) 

5 47 (1,0%) 235 (1,4%) 

6 o més 772 (16,4%) 11.719 (69,0%) 

TOTAL 4.699 (100%) 16.981 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cadastre (2020) 

3.1.3 Tipologia edificatòria  

En base a les dades del Cadastre (2020) els edificis amb un sol càrrec residencial tenen 

un pes molt important dins el conjunt d'edificis del municipi, molt similar a la mitja 

catalana. S’ha de destacar però, que el 81,1% dels habitatges del municipi es situen en 

edificis amb més d’un càrrec residencial.  

Gràfic 24. Tipologia de les edificacions 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cadastre (2020) 
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L’Ajuntament reporta que a partir de les dades cadastrals no és possible determinar el 

nombre d’edificis de tipologia plurifamiliar existents al municipi. L’anàlisi realitzat pel Pla 

Local d’Habitatge, prenent com a base les dades del cadastre del 2020, distingeix les 

parcel·les amb un únic càrrec residencial de les parcel·les amb dos o més càrrecs. 

D’aquesta manera s’interpreta que les parcel·les amb un únic càrrec residencial es 

corresponen amb una tipologia d’edifici unifamiliar. 

Doncs bé, en el cas del municipi d’Igualada, existeix una tipologia edificatòria d’edificis 

plurifamiliars amb una única titularitat, amb un nombre entre 2 i 6 habitatges com a 

màxim, molt freqüent en determinats districtes de la ciutat. Aquesta tipologia és fruit del 

creixement dels segles XIX i començament del XX i per això te molta mes presència al 

nucli històric i primers eixamples de la ciutat. Aquests edificis corresponen a un únic 

propietari, que en el passat sovint construïa per a un ús familiar o amb destí lloguer, per 

la qual cosa no s’havien constituït mai en divisió horitzontal. Molts d’aquests edificis han 

arribat a l’actualitat amb la mateixa tipologia plurifamiliar i amb una única titularitat, és a 

dir, amb un sol càrrec residencial al cadastre. Per tant, des del punt de vista de la 

tipologia edificatòria, la realitat del municipi, especialment en el nucli antic i els primers 

eixamples, és l’existència d’edificis de configuració plurifamiliar, entre 2 i 6 habitatges, 

que pertanyen a un únic propietari, on no existeix –ni té perquè existir- divisió en règim 

de propietat horitzontal. Aquesta situació queda reflectida al cadastre amb l’existència 

d’un únic càrrec residencial –una única titularitat- malgrat que aquest títol correspon a 

un edifici que conté més d’un habitatge. Per aquest motiu, en el cas del municipi 

d’Igualada, no es considera correcta una lectura del cadastre que relaciona el nombre 

de càrrecs residencials amb la tipologia edificatòria que distingeix els edificis 

plurifamiliars dels unifamiliars. 

La situació descrita, de la qual era coneixedora l’Ajuntament tot i que no s’havia 

quantificat mai, s’ha posat de manifest en l’estudi que s’està elaborant per part del 

departament d’Urbanisme. En el moment de la redacció d’aquest Pla, els districtes 

estudiats i el treball de camp realitzat correspon al nucli antic i els primers eixamples i 

representen més d’un 50% del total de les parcel·les del municipi. La quantificació en 

aquest àmbit estudiat és que el 69,4% dels edificis corresponen a tipologia plurifamiliar, 

mentre que el 30,6% corresponen a tipologia unifamiliar. 

En el mapa final d’aquesta secció hem inclòs un plànol elaborat per l’Ajuntament 

d’Igualada on es poden veure representades les parcel·les d’edificis unifamiliars i 

plurifamiliars, que comparat amb el plànol 3.1.2, ens mostra les diferencies de les dades 

del cadastre respecte les reals. 

3.1.4 Alçada dels edificis 

Pel que fa a les alçades dels edificis, el 72,6% del municipi d’Igualada té entre PB i PB+2 

(veure plànol 3.1.3). 

Taula 55. Alçada dels edificis. Cens 2011 

Alçades Nº edificis Nª habitatges 

Pb 1.296 (26,3%) 1.700 (8,5%) 

Pb+1 1.274 (25,9%) 2.045 (10,2%) 
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Pb+2 1.004 (20,4%) 3.140 (15,7%) 

Pb+3 776 (15,8%) 4.665 (23,3%) 

Pb+4 296 (6,0%) 3.045 (15,2%) 

Pb+5 142 (2,9%) 2.170 (10,8%) 

Pb+6 68 (1,4%) 1.440 (7,2%) 

Pb+7 45 (0,9%) 1.080 (5,4%) 

Pb+8 8 (0,2%) 295 (1,5%) 

Pb+9 i més 12 (0,2%) 460 (2,3%) 

TOTAL 4.921 (100%) 20.035 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens 2011 

Destacar la major concentració d'edificis de més alçada el quals es situen als barris de 

Set Camins, Poble Sec, i Les Flors. Destacar l’extensió de PB de la urbanització de Ses 

Oliveres i Pla de la Masa.  

3.1.5 Antiguitat del parc d'habitatge 

Podem observar a través de les dades del Cens 2011 una tendència de construcció molt 

similar a la catalana des de 1900 fins a 1950. A partir del 1951 es produeix un creixement 

progressiu de construcció, inferior al català però igualment significatiu. És entre el 1991 

i el 2001 quan en el municipi hi ha un repunt de noves construccions superant un 6% la 

mitja catalana. 

 

 

Gràfic 21. Antiguitat de les edificacions 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

En el plànol 3.1.4 observem la concentració d'edificis antics al voltant del Nucli Antic, 

barri de Sant Agustí i Centre Llevant. A partir d’aquest centre hi ha extensió progressiva 

de construccions noves ocupant els terrenys del municipi. 
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3.1.6 Dimensió  

Les dades del Cens 2011 ens indiquen que a Igualada, la majoria dels habitatges 

(54,5%) tenen una superfície d’entre 61 i 90m2. No es troben habitatges més petits de 

30m2.  

Gràfic 22. Comparativa del mida de l’habitatge 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

Separant-se de la mitjana de Catalunya, podem observar que la majoria dels habitatges 

tenen 6 habitacions per habitatge, seguit dels habitatges de 5 i 4 habitacions. El municipi 

supera en un 12,2% la mitja catalana d’habitatges formats per 6 habitacions11. Aquesta 

dada ens podria indicar que els habitatges són força compartimentats. 

Gràfic 23. Nombre d’habitacions per habitatge 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

 
11 Segons el glossari de l'INE, es consideren habitacions les estances de més de 4m2 que són 

dormitoris, salons, cuines, terrasses tancades... No es consideren habitacions els banys, 

vestíbuls, passadissos i terrasses obertes. 
 

0,0%
3,2%

8,9%

16,8%

37,7%

14,8%

6,1%
6,4%

2,5%
3,4%

0,3%
3,6%

14,4%

22,7%

27,4%

11,8%

7,2%
6,0% 2,7% 3,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Menys
de 30 m2

De 30 a
45 m2

De 46 a
60 m2

De 61 a
75 m2

De 76 a
90 m2

De 91 a
105 m2

De 106 a
120 m2

De 121 a
150 m2

De 151 a
180 m2

Més de
180 m2

Municipi Catalunya

0,0%

4,2%

10,7%

18,6%

28,1% 30,1%

4,9%

1,4%
2,0%1,0%

4,3%

14,7%

23,1%

31,5%

17,9%

4,3%
1,8%

1,4%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

1 hab. 2 hab. 3 hab. 4 hab. 5 hab. 6 hab. 7 hab. 8 hab. 9 hab. i
mésMunicipi Catalunya



 
PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

98 
 

3.1.7. Tipus de propietat de la finca 

A partir de les bases cadastrals, i el camp coeficient de propietat respecte la finca dels 

immobles amb ús d'habitatge veiem que hi ha un 18,9% d’habitatges amb propietat 

vertical, mentre que el 81,1% dels restants serien de propietat horitzontal.  
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3.2 Qualitat del parc 

3.2.1 Estat de conservació       

Les dades del Cens de 2011 distingeixen quatre estats: ruïnós, dolent, deficient i bo. 

L'estat ruïnós s'assigna a aquells edificis que presenten desperfectes que el fan 

inservible. L'estat dolent s'assigna als edificis que presenten patologies constructives o 

estructurals greus. L'estat deficient s'assigna a aquells edificis que presenten alguna 

patologia lleu. Al gràfic següent es comparen les dades del municipi amb les dades a 

nivell autonòmic. 

Gràfic 24. Comparativa de l’estat de l’edificació 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

Observem que el percentatge d’edificis en bon estat està lleugerament per sobre de la 

mitja catalana, és a dir, la gran majoria d’edificis d’Igualada el 2011 està en bon estat. 

La resta d’estats de l’edificació segueixen la mitja catalana. 

Taula 56. Estat de conservació dels edificis d'habitatge. Cens 2011  

 Nº edificis Nº habitatges 

Bo 4.544 (92,3%) 18.480 (92,2 %) 

Deficient 326 (6,6%) 825 (4,1%) 

Dolent 35 (0,7%) 95 (0,5%) 

Ruïnós 16 (0,3%) 10 (0,05%) 

No Consta  620(3,1%) 

Total  4.921 (100%) 20.035 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base dades del Cens de Població i Habitatge 2011 

Complementàriament a les dades del Cens de 2011, l'anàlisi detallat per parcel·la a 

través de les dades del Cadastre (2020), ens permet quantificar quants immobles i 
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edificis són majors de 45 anys ja que aquests requeririen d’una inspecció tècnica 

obligatòria per normativa:  

Gràfic 25. Inspeccions Tècniques de l’Edificació 

Font:  Elaboració pròpia en base a Cadastre (2020)  

El 51% dels edificis haurien de passar, o haver passat, la corresponent Inspecció 

Tècnica de l'Edificació (ITE) exigida per la Generalitat de Catalunya ja que tenen més 

de 45 anys d’antiguitat. Per tant, el parc d’habitatge està força envellit en aquest sentit. 

En la següent taula veiem les ITEs realitzades en els últims tres anys. Cal destacar que 

el 65% dels edificis inspeccionats presenten deficiències lleus però aptes, només l’1% 

ha resultat una ITE denegada.   

Taula 57. ITEs realitzades entre 2017-2020 

 Nº edificis 

Sense deficiències  51 (16,7%) 

Deficiències lleus  199 (65,0%) 

Deficiències importants  46 (15,0%) 

Deficiències greus i/o molt greus amb mesures 

cautelars executades 

7 (2,3%) 

Deficiències greus i/o molt greus sense mesures 

cautelars executades 

3 (1,0%) 

Total  306 (100%) 

Font: Ajuntament d’Igualada 

Segons les inspeccions realitzades des de l’àrea d’Urbanisme s'han detectat situacions 

de manca de conservació i habitatges que no reuneixen les condicions mínimes 

d'habitabilitat al barri de Sant Agustí. Amb el Pla de Barris es van urbanitzar alguns 

carrers d'aquest barri i es van concedir subvencions per rehabilitar les façanes, motiu 

pel qual l’aparença exterior dels edificis és bona. Malgrat això, tant l'interior d'alguns 
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d'aquests edificis com els seus elements comunitaris, on no s'ha fet cap intervenció, es 

troben en mal estat de conservació.  

Un altre barri on s'ha detectat  mal estat de conservació en l'interior dels habitatges i 

problemes d’eficiència energètica, d'acord amb les inspeccions efectuades, és el Barri 

de Montserrat.  

És per això que, entre el 2016-2017, es va realitzar per part de l’Ajuntament l’Estudi del 

parc d’habitatges i el seu estat de conservació del centre històric d’Igualada i els primers 

eixamples. Una dada rellevant és que el 28,08%, que representa 955 habitatges, de 

l’àmbit estudiat està desocupat, fet que comporta un envelliment prematur de les 

edificacions per falta de manteniment. La major part dels edificis que es troben en mal 

estat de conservació i manteniment, coincideixen amb edificis buits o fora d’ús, no com 

es podria interpretar inicialment que seria degut a l’antiguitat dels immobles.   

Gràfic 26. Comparativa de l’estat de l’edificació 

Font:  Estudi del parc d’habitatges i el seu estat de conservació del centre històric d’Igualada i els 

primers eixamples, 2017.  

Il·lustració 52. Ocupació dels habitatges 

Font:  Estudi del parc d’habitatges i el seu estat de conservació del centre històric d’Igualada i els 

primers eixamples, 2017.  
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Il·lustració 13. Estat dels edificis a partir del seu estat aparent 

Font:  Estudi del parc d’habitatges i el seu estat de conservació del centre històric d’Igualada i els 

primers eixamples, 2017.  

Il·lustració 14. Habitatges en mal estat, sense ITE i amb més de 45 anys d’antiguitat 

Font:  Estudi del parc d’habitatges i el seu estat de conservació del centre històric d’Igualada i els 

primers eixamples, 2017. Yt7u 
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Complementàriament al Cens de 2011 i de l’estudi prèviament esmentat, s’ha realitzat 

un treball de camp. Aquest es fa sobre una selecció prèvia d’edificis. Es seleccionen per 

una banda edificis unifamiliars i per altra plurifamiliars. De cada grup, es configura uns 

ventalls d’antiguitat, de tal manera que es visiten edificis entre el 1800 i el 1996 (més de 

25 anys), intentant que hi hagi una representació mínima de cada dècada. A més, es 

prova d’incloure edificis de tots els barris, per intentar tenir una mostra de cada edat i 

tipus en cada zona del municipi. En quant als edificis plurifamiliars, es fa una selecció 

extra d’edificis més antics del 1996 i d’altura PB+3 i més alts, per poder revisar la seva 

accessibilitat, segons la normativa -exposat a continuació en el punt 3.2.2-. Una vegada 

preparada aquesta informació sobre un plànol amb les referències s’inicia el treball de 

Camp. En el plànol 3.2.4 es poden veure localitzats els edificis sobre els quals s’ha 

realitzat el treball de camp. En els annexos del document final del PLH s’inclou 

geolocalització i recull de fotografies de cada edifici. 

Es fa una inspecció visual des de l'exterior analitzant, l'estat de la façana i la mitgera, 

els tancaments, i l'estat del vestíbul en els casos que sigui possible accedir-hi. En base 

a això s'estableixen sis categories pel que fa a l'estat de conservació, basades en el 

decret 67/2015, de 5 de maig per al foment del deure de conservació́, manteniment i 

rehabilitació́ dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de 

l'edifici :  

• Edificis sense deficiències.  

• Deficiències lleus: són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan 

necessària la realització́ de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per 

evitar el seu agreujament, així ́ com que puguin provocar l’aparició́ de noves 

deficiències. 

• Deficiències importants: són les que, tot i no representar en un principi un risc 

imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, 

n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de 

pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una 

intervenció́ correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment. 

• Edificis amb deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars degudament 

executades, que no comporten un risc imminent per a la seguretat de les 

persones però que es requereix un informe de verificació anual. 

• Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc 

imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o 

greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les 

persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció́ de mesures 

cautelars i en una segona fase l’execució́ de les obres per a l’esmena d’aquestes 

deficiències.    

• Deficiències molt greus: son les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc 

imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones 

i béns, i requereixen una intervenció́ immediata consistent en el desallotjament 

de l’edifici o l’adopció́ d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden 

incloure l’execució́ d’obres o, en el seu cas, la declaració́ de ruïna de l’edifici. 
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Taula 58. Estat de conservació. Treball de camp  

 Nº edificis Nº habitatges 

Sense deficiències  18 (46,2%) 198 (52,2%) 

Deficiències lleus  9 (23,1%) 62 (16,5%) 

Deficiències importants  5(12,8%) 55 (14,5%) 

Deficiències greus i/o molt greus amb 

mesures cautelars executades 

2 (5,1%) 21 (5,5%) 

Deficiències greus  5(12,8%) 43(11,3%) 

Deficiències molt greus 0(0%) 0(0%) 

TOTAL 39 (100%) 379 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base a treball de camp 

En primer lloc, cal tenir en compte la mostra inspeccionada, la qual és d’un total de 39 

edificis (que representen un total de 379 habitatges), que equival a l’1% del total 

d’edificis del municipi. El total d’edificis inspeccionats es pot visualitzar al mapa 3.2.4. 

La meitat dels edificis inspeccionats (46,2%) que contenen el 52,2% dels habitatges, no 

presenten deficiències.  

Les patologies lleus detectades tenen a veure amb el deteriorament natural dels propis 

materials constructius. En aquest sentit, observem petites fissures superficials, pintura 

en mal estat o humitats.  

Les patologies greus detectades tenen a veure amb situacions com el trencament i 

pèrdua de material dels balcons o façana.  

No s’observen grans fissures que puguin ser fruit de problemes de fonamentació, 

dilatacions no resoltes entre elements constructius, o errors en el dimensionament 

estructural.  

3.2.2 Accessibilitat 

Les dades del Cens 2011, ens mostren que els edificis d’Igualada presenten condicions 

d’accessibilitat (graons, barreres arquitectòniques, etc.) desfavorables, lleugerament per 

sota del conjunt català.  
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Gràfic 27. Comparativa de l’accessibilitat als habitatges 

 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

Per altra banda, les dades del Cens de 2011 ens indiquen que la meitat dels edificis de 

PB+3 o superior disposen d’ascensor, superior a la mitja catalana. 

Gràfic 28. Disponibilitat d’ascensors als habitatges de PB+3 o més 

 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

En l'anàlisi detallat per parcel·la segons Cadastre (2019), es localitzen els edificis 

plurifamiliars de PB+3 del municipi, i es caracteritzen en funció de la probabilitat de 

disposar d'ascensor en funció de l'any de construcció i la normativa d'edificació o 

accessibilitat a la que estava subjecte. Es defineixen quatre intervals temporals segons 

l'any en que entren en vigor les diferents normatives referents a l'accessibilitat i s'hi 

distribueixen els edificis d'habitatge d'acord al seu any de construcció.  

• Interval 1: 2007 i posteriors. Edificis subjectes al CTE vigent des de 2007, que 

exigeix que els edificis de nova construcció siguin accessibles. Vol dir, 

obligatorietat d'instal·lar ascensor en habitatges de PB+3 o més i accessibilitat 

en zones comunes, entre altres. 
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• Interval 2: 2006-1995. Edificis subjectes al Decret 135/1995, Decret 

d'Accessibilitat. Obligatorietat d'instal·lar ascensor o deixar-ne l'espai per a 

instal·lar-lo, en habitatges de PB+3 o més. 

• Interval 3: 1994-1984. Edificis subjectes al Decret 2291/1985 de supressió de 

barreres arquitectòniques. Aquest no obliga a la col·locació d'ascensors.  

• Interval 4: Prèviament al 1985 no es troba cap normativa que estableixi 

obligacions en aquest sentit. 

Gràfic 29. Disponibilitat d’ascensors en edificis de PB+3 o més segons any de normativa 
aplicada 

Font:  Elaboració pròpia en base a Cadastre (2020)  

Observem com només el 6,0% dels edificis d'aquest grup s'han construït a l’empara del 

CTE. El 16,6% estarien subjectes al Decret 135/1995 pel qual els edificis haurien de 

tenir ascensor o disposar d'espai per instal·lar-ne. La resta dels edificis anteriors a 1995, 

el 77,2% no haurien tingut la necessitat d'instal·lar ascensor ni preveure espai, pel qual 

és possible que siguin edificis sense ascensor i no comptin amb la possibilitat de 

instal·lar-ne. Aquestes seran les principals edificacions objecte d'inspecció en el treball 

de camp. 

En el plànol 3.2.2, s'identifiquen tots els edificis anteriors a 2006 als quals la normativa 

no obliga a disposar d'ascensor. Es descarten els construïts a partir del 2007, construïts 

a l'empara del CTE. Podem veure de manera dispersa la concentració d’aquests al Nucli 

Antic i els primers eixamples (Sant Agustí, Centre Llevant, Santa Caterina, Centre 

Ponent, Masuca, Sant Crist, Montserrat, Les Flors, Poble Sec, Set Camins i de manera 

més puntual al barri de Fàtima). 

S'amplia l'estudi de les condicions d'accessibilitat del parc residencial mitjançant dades 

incorporades a través de treball de camp. En aquest cas es revisen un conjunt d'edificis 

plurifamiliars del municipi de PB+3 d’abans de 1995 ja que, tal i com s'ha dit, abans de 

1995 no obligava la col·locació d'ascensors en edificis d'habitatge, i per tant són 

susceptibles de no comptar amb ascensor. S’han visitat 26 edificis que compleixen 

aquestes característiques, 11 tenen ascensor i 15 no en tenen.  
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En els edificis sense ascensor es fa una valoració estimada de la possibilitat 

d'incorporar-ne en base a l'espai disponible a la caixa d'escala, però no se n’ha detectat 

cap amb aquestes característiques. No es valora la possibilitat d'incorporar ascensor en 

els possibles patis interiors dels edificis ja que no s’hi pot accedir a aquests. 

A banda de l'existència o no d'ascensor -factor principal-, en el treball de camp es 

consideren altres aspectes que caracteritzen l'accessibilitat als habitatges de l'edifici 

com són: condicions de la vorera, barreres entre carrer i vestíbul o dins el vestíbul 

d'accés. L’observació d’aquest punt ens revela que dels 11 que tenen ascensor 4 són 

totalment accessibles, els altres 7 no.  

Per últim remarcar que el municipi conté un elevat nombre de cases aïllades unifamiliars 

que habitualment no són accessibles per tipologia, totes les visitades durant el treball de 

camp presenten algun tipus d’impediment. 

Les voreres estretes tampoc permeten la instal·lació d'ascensors fora del volum edificat, 

a no ser que s'ocupés tota la vorera i part de la calçada o l'espai del carrer corresponent 

a places d'aparcament en els casos que n'hi hagi.  

3.2.3 Eficiència energètica 

En la següent taula, podem observar segons les dades de l’ICAEN, la majoria de 

certificats energètics d’habitatges a Igualada tenen la lletra E. Aquestes dades poden 

portar a pensar que són degut a que el total engloba també edificacions que responen 

a normatives antigues. La realitat és que si observem els edificis construïts a partir del 

2006 que responen al CTE trobem que el 62,3% la formen les lletres E, F i G. Aquestes 

dades indiquen que els habitatges més recents d’Igualada també podem millorar la seva 

eficiència energètica. Tot i així, trobem un nombre força alt de certificats amb lletra A i 

B.  

Taula 59. Certificats Eficiència energètica 

Qualificació Nº certificats totals Nº certificats responent a 
CTE 2007 i posterior  

A 18 (0,4%) 14 (2,5%) 

B 30 (0,6%) 20 (3,6%) 

C 171 (3,6%) 57 (10,3%) 

D 427 (8,9%) 117 (21,2%) 

E 2572 (53,5%) 299 (54,3%) 

F 688 (14,3%) 21 (3,8%) 

G 899 (18,7%) 23 (4,2%) 

TOTAL 4.805 551 (11,46% del total realitzats) 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAEN 

En l’anàlisi detallada per parcel·la segons Cadastre (2020) es caracteritzen els edificis 

d'habitatge d'acord a la seva eficiència energètica estimada en funció del tipus de solució 

constructiva de tancament de façana d'acord al seu any de construcció. S'estableixen 

els períodes temporals i tipus de solució constructiva de façana per cada període, en 

base les diferents normatives de l'edificació:  
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- Interval 1: posteriors al 2007. Edificis subjectes al CTE. S'exigeix un alt grau 

d'eficiència energètica en l’embolcall de l'edifici.  

- Interval 2: 2006-1987. Edificis subjectes a la Norma Bàsica de l'Edificació (NBE-

CT-79). Exigeix dues fulles en el tancament de façana.   

o Interval 2.1:2006-1994. Dos fulles amb aïllament tèrmic. 

o Interval 2.2:1993-1987. Dos fulles sense aïllament tèrmic. 

- Interval 3: 1986 i anteriors. Majoritàriament la façana es construeix amb una fulla 

d'un peu o mig peu, 30cm o 15cm respectivament, sense aïllament tèrmic. 

Gràfic 30. Aproximació eficiència energètica segons any de normativa aplicada 

Font:  Elaboració pròpia en base a Cadastre (2020)  

Considerant els intervals més recents entre 2007 i 1994, obtenim que el 30,8% dels 

habitatges disposarien d'aïllament tèrmic en façana, deixant el 69,2% restant dels 

habitatges amb unes condicions d'eficiència energètica més desfavorables. 

3.2.4 Infrahabitatge i edificis en situacions irregulars 

Segons la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'infrahabitatge és tot aquell immoble que 

es destina a habitatge sense tenir cèdula d'habitabilitat ni reunir les condicions per a 

obtenir-la. 

A través de les dades del Cens 2011, s'analitzen diverses variables que poden suposar 

la qualificació d'un habitatge com a infrahabitatge dinàmic d'acord al Decret 

d'Habitabilitat D.141/2012.  

Aquestes són: manca de serveis o lavabos dins de l’habitatge, carència d’evacuació 

d’aigües residuals, edificis en estat de conservació ruïnós o dolent, subministrament 

directe de la xarxa d'aigua, superfície útil de l'habitatge. 

En relació a la manca de servei o lavabo, les dades del Cens ens indiquen que 20.418 

habitatges tindrien el servei, els 67 restants no especifica la seva situació, aquesta dada 

surt indicada com confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.  
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Pel que fa a la carència d’evacuació d'aigües residuals les dades del Cens ens indiquen 

que no hi hauria cap habitatge amb aquestes condicions. El 1% utilitza altres mètodes 

d’evacuació que no utilitzen la xarxa de clavegueram existent. 

Edificis en estat de conservació ruïnós o dolent, tal i com s'exposa a l'apartat 3.2.1, 

aquests suposarien el 0,8% dels edificis, un total de 165 habitatges.  

En relació a la manca d'aigua corrent, passa igual que amb la manca de servei, les 

dades del Cens ens indiquen que 20.448 habitatges tindrien el servei, els 37 restants no 

especifica la seva situació, aquesta dada surt indicada com confidencial el Cens no 

identifica cap edifici sense connexió a la xarxa.  

En relació a la superfície útil, el Decret d'habitabilitat D141/2012 determina:  

• Habitatges preexistents. La superfície mínima exigida és 20m2. 

• Habitatges d'obra nova. La superfície mínima exigida és 36m2. 

Les dades del Cens ens indiquen que no hi ha cap habitatge de 30m2 al municipi.  

Pel que fa a l’habitatge estàtic, no s'han identificat casos de barraquisme deguts a 

problemes de vulnerabilitat.  

D’acord amb les dades del Punt d’assessorament energètic de l’Ajuntament de setembre 

a desembre de 2020, de les 69 consultes ateses s’ha determinat que un 30% dels 

habitatges tenen humitats, goteres i/o podridures i, que en un 65% declaren no poder 

mantenir la temperatura adequada de confort, dos factors rellevants en la identificació 

de la pobresa energètica. Malgrat aquestes dades són parcials i difícils d’extrapolar al 

conjunt del municipi, sí denoten la presència d’habitatges amb deficiències. 

3.2.5 Concentració espaial de les problemàtiques  

Per a poder identificar les zones amb una major concentració de problemes s’han 

explotat les dades del Cadastre (2020) pel que fa a l’estat de conservació i necessitats 

de manteniment, l'eficiència energètica dels edificis i la presència d'ascensors en els 

edificis plurifamiliars de PB+3 i les situacions d'infrahabitatge. 

En relació a l’estat de conservació, en el plànol 3.2.1 es pot observar que les edificacions 

amb més de 45 anys ocupen el centre del municipi de manera força homogènia.  

Pel que fa a l'eficiència energètica, observem que la manca d'edificis amb aïllament 

tèrmic es pot considerar una característica estesa en els barris del centre. A partir del 

plànol 3.2.3, s’observa que en els barris del municipi més allunyats trobem menys 

mancances d’eficiència energètica. 

Pel que fa específicament a la disponibilitat d'ascensor en els edificis plurifamiliars de 

PB+3 o superior, a través de les dades del Cadastre (2020) i les dades obtingudes 

mitjançant el treball de camp, observem que les àrees amb una major presència 

d'edificis que no disposen d'ascensor és el Nucli Antic, Sant Agustí, Santa Caterina, Les 

Flors, Montserrat, Sant Crist, Masuca, Centre Llevant i Centre Ponent.  
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No s’han detectat zones de barraquisme al municipi, només destacar una zona 

d’autoconstrucció al barri del Molí Nou.  

3.2.6 Dinàmica rehabilitadora i de manteniment 

S'observa que, per part de l’Ajuntament, s’està promovent una dinàmica de rehabilitació 

de façanes al municipi.   

Per altra banda destacar que, segons la informació obtinguda de l’Ajuntament, al 

municipi s’han donat en els últims 3 anys llicències per a construir 115 habitatges d’obra 

nova. Això vol dir que el 2,33% del parc actual és nou i el 4% de l’existent està reformat.  

Taula 60. Llicències d’obres majors 2018-2020 

Intervenció Nº llicències 

Reforma, rehabilitació i ampliació  200 

Construcció de nous habitatges 115 

TOTAL 315 

Font: Elaboració pròpia en base a informació Ajuntament 

Destacar que, ens els últims 3 anys, s’han portat a terme 218 Ordres d’Execució i 25 

d’aquestes són per edificis en mal estat i 52 per façanes.  
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3.3. Ús del parc 

3.3.1 Tipologia dels habitatges  

Segons les dades del padró proporcionades per l’Ajuntament d’Igualada el municipi 

disposa d’un parc d’habitatges conformat, bàsicament, per habitatges principals 

(77,3%), una proporció reduïda d’habitatges col·lectius (0,3%) i per últim un 22,6% que 

es qualifiquen com a buits o de temporada. Per tant, es pot afirmar que es tracta d’una 

localitat, eminentment, residencial. 

De la comparativa per tipologia d’habitatges amb l’àmbit comarcal, provincial i del 

conjunt de Catalunya en el Cens del 2011 es pot destacar: 

- Un pes major dels habitatges principals al municipi, en detriment dels secundaris, 
en comparació amb la resta d’àmbits territorials. El que confirma, de nou, la 
funció residencial de la localitat 
 

- Un percentatge d’habitatges buits superior en comparació amb la comarca, 
província i Catalunya. 

Taula 62. Comparativa d’habitatges familiars per tipus (2011) 

 

Igualada Anoia Catalunya 

Principals 78,3% 72,2% 76,2% 

Secundaris 2,7% 10,3% 12,2% 

Buits 19,0% 17,5% 11,6% 

Total 100% 100% 100% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens de l’INE, 2011 

També es presenta una comparativa de la tipologia d’habitatges amb municipis que 

podríem considerar de dimensions i característiques compartides amb Igualada, com 

per exemple Vic i Vilafranca del Penedès. De la comparativa se’n poden extreure dues 

consideracions: 

Taula 61. Habitatges segons padró. Igualada (2020) 

 

Nombre d’habitatges % 

Familiars 15.839 77,3% 

Col·lectius 80 0,3% 

Buits o de temporada 4.585 22,6% 

Total 20.504 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir del padró municipal 
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- Els tres municipis desenvolupen un rol eminentment residencial, ja que la majoria 

d’habitatges del parc són principals, i existeix un percentatge baix d’habitatge 

secundari. 

- Les tres localitats presenten un percentatge d’habitatge buit força elevat. En el 

cas de Vic s’ha anat reduint en els tres últims censos, en canvi el de Vilafranca 

del Penedès s’ha mantingut més estable. 

Taula 63.Tipologia habitatges. Comparativa (Evolució 1991, 2001, 2011) 

  1991 2001 2011 

  

Habitatge 

principal 

Habitatge 

secundari 

Habitatge 

buit 

Habitatge 

principal 

Habitatge 

secundari 

Habitatge 

buit 

Habitatge 

principal 

Habitatge 

secundari 

Habitatge 

buit 

Igualada 80% 1% 19% 65% 10% 25% 78% 3% 19% 

Vic 78% 3% 19% 74% 9% 16% 82% 4% 14% 

Vilafranca 

del 

Penedès 84% 2% 14% 76% 7% 17% 80% 4% 16% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Censos 1991, 2001 i 2011 

Val a dir que el concepte d’habitatge buit emprat per l’INE, contrastat amb els padrons 

municipals, considera com a buit un habitatge quan no està habitat en una data concreta. 

Per tant, recull totes les situacions conjunturals per les quals pot estar buit (en venda, a 

lloguer, en obres, etc.). En canvi la Llei del dret a l’Habitatge considera com a buit un 

habitatge permanentment desocupat durant un mínim de dos anys, i per tant es 

considera que ho és de forma estructural, no conjuntural. 

Aquesta diferència metodològica modifica de manera molt important el nombre 

d’habitatge buit existent en un municipi, i per tant no podem considerar que l’habitatge 

buit declarat pel Cens de 2011 en realitat es tracti d’habitatge desocupat per un termini 

mínim de dos anys. 

A data d’avui, segons l’estudi que està elaborant l’Ajuntament d’Igualada, i amb les 

seccions estudiades fins al moment, s’han detectat 1.345 habitatges buits, que 

representen el 12,7% del total d’habitatge d’aquestes seccions.  

L'estudi també posa de manifest que en el padró d’habitants hi consten 1.060 habitatges 

inexistents, la qual cosa també explicaria l’exagerat percentatge d’habitatge buit que 

consta a l’INE. La zona amb una major presència d’aquest habitatge buit s’ubica en el 

nucli antic i els primers eixamples. 

Un cop finalitzat aquest estudi, en el qual falten analitzar les seccions censals amb 

construccions més recents, molt probablement el percentatge del 12,7% es veurà reduït.  
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Taula 64. Nombre d’habitatges buits a les seccions censals estudiades. Igualada (2022) 

Secció censal Nombre d’habitatges Habitatges buits12 

  Nombre Percentatge 

1.1 1.302 267 20,5% 

2.1 562 89 15,8% 

2.2 781 123 15,7% 

2.3 800 101 12,6% 

3.1 800 163 20,4% 

3.3 606 15 2,5% 

3.5 496 15 3,0% 

3.7 994 33 3,3% 

4.1 608 94 15,5% 

4.2 754 153 20,3% 

4.3 530 73 13,8% 

4.4 611 58 9,5% 

4.5 755 62 8,2% 

5.3 948 99 10,4% 

Global 10.547 1345 12,8% 

Font: Estudi habitatge buit Igualada 

 

Pel que fa a l’evolució del nombre d’immobles d’ús residencial al municipi registrats en 

el Cadastre (2006-2020) es fa palès un augment molt significatiu del nombre d’immobles 

entre el 2006 (14.383 habitatges) i el 2009 (16.050). Per tant, en quatre anys hi ha un 

increment de poc més de mil cinc-cents habitatges.  

A partir del 2010 el creixement és menys significatiu que el període anterior ja que, a 

finals del 2020 assoleix la xifra 16.891 habitatges; és a dir, un increment de 791 

habitatges en el següents deu anys. 

 
12 S'han considerat com habitatges buits aquells que, bé no han tingut consum d'aigua en els 
darrers dos anys, bé s'han considerat buits en el treball de camp, o bé són habitatges buits 
d’acord amb dades de padró. 
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Gràfic 31. Immobles d’ús residencial segons cadastre. Igualada (2006-2020)  

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cadastre 

Per altra banda, el consistori va demanar el Registre d’Habitatges Huits i habitatges 

ocupats sense títol habilitant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

A partir d’aquest cens, des de l’Ajuntament s’ha estat treballant en la detecció 

d’habitatges desocupats al municipi amb la intenció d’aconseguir-ne una mobilització a 

partir de les dades del padró i de subministraments 

Dels 128 habitatges registrats, n’hi ha 30 els quals l’Ajuntament ha comprovat que no hi 

ha ningú empadronat i no hi ha alta del subministrament d’aigua. 

3.3.3 Règim de tinença 

Pel que fa al règim de tinença, la majoria d’habitatges (66,7%) estan en règim de 

propietat segons les dades del Cens del 2011.  

Més concretament, del total d’immobles destinats a l’allotjament residencial, el 32,3% 

són de propietat amb pagaments pendents mentre que el 33,4% es detecten de propietat 

amb la compra pagada. 

Taula 65. Registre habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant. Igualada 

(2020) 

 N 

Buit 100 

No consta 19 

Ocupat 9 

Total habitatges 128 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per l’Ajuntament d’Igualada 
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És destacable la presència del lloguer (21,5%) en el parc d’habitatges, en una xifra molt 

similars a la província i al conjunt de Catalunya, i alhora superior a la comarca. 

Es podria apuntar que el règim de tinença del parc d’habitatges del municipi té una 

composició molt similar al del conjunt del territori català. 

Taula 66. Habitatges familiars per règim de tinença. Comparativa (2011) 

  

Igualada Anoia 
Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Propietat per 
compra pagada 

33,4% 32,1% 36,1% 34,8% 

Propietat  amb 
pagaments 
pendents 

32,3% 39,9% 33,9% 34,1% 

Per herència o 
donació 

6,3% 6,8% 4,2% 5,4% 

De lloguer 21,5% 14,5% 20,2% 19,8% 

Cedit gratis o a 
baix preu 

2,3% 2,3% 1,7% 1,8% 

Altres formes 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Cens de l'INE, 2011 

Els habitatges del parc d’Igualada són, en termes generals, d’una superfície major que 

les dades provincials i del conjunt de Catalunya, tot i que lleugerament menors en relació 

a la comarca. 

Així, al municipi destaquen sobretot els immobles d’entre 61 i 90m2 de superfície 

(54,5%), i els d’entre 91 i 120m2 (20,9%). 

Taula 67. Habitatges familiars per superfície útil. Comparativa (2011) 

  

Igualada Anoia 
Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Fins a 60 m2 12,2% 9,8% 20,6% 18,3% 

De 61 a 90 m2 54,5% 49,1% 51,8% 50,1% 

De 91 a 120 m2 20,9% 23,4% 17,0% 19,0% 

De 121 i més m2 12,3% 17,6% 10,6% 12,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Cens de l'INE, 2011 

Entre el novembre del 2016 i l’abril de 2017 el Departament de Qualitat Urbana i Mobilitat 

de l’Ajuntament d’Igualada impulsa l’estudi del parc d’habitatges i el seu estat de 

conservació del centre històric d’Igualada i els primers eixamples. El projecte sorgeix 

davant la necessitat de saber amb més precisió el seu estat i el parc d’habitatges. 

Aquest estudi es caracteritza per un tractament de dades molt detallat i amb un treball 

de camp exhaustiu. Així, es pot arribar a les primeres conclusions que reflecteixen, d’una 

manera força ajustada, la realitat de la ciutat. L’estudi compren un total de 1.503 finques. 
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Pel que fa als usos dels habitatges de la zona estudiada destaquen dos elements en 

especial: 

• Fins al 88,1% de les finques edificades formen part del parc residencial de 
l’àmbit. 

• Destaca que un 28,0% del parc d’habitatges de la zona estudiada està 
desocupat. 
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4. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

4.1. Planejament d’aplicació o referència 

El planejament urbanístic general vigent a Igualada correspon al Pla General 

d’Ordenació Urbana de 1986 i les modificacions puntuals de data posterior. El 2005 es 

va publicar un Text refós del planejament, amb les modificacions fins llavors. 

S’ha d’assenyalar que a causa de la seva data de redacció, l’alt grau d’execució de les 

seves previsions i les formulacions de propostes de planejament urbanístic de caràcter 

supramunicipal i territorial, l’Ajuntament d’Igualada va iniciar durant l’any 2009 el procés 

de revisió del planejament urbanístic general municipal, que segons la Llei d’Urbanisme 

vigent correspon a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

Aquest POUM no va ser finalment aprovat. 

Els altres planejaments d’aplicació, o en fase de redacció, són els següents: 

- El Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTMB), 2008. 

- El Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCC), 2008.  

Aquests plans es desenvolupen al punt 1.3. 

A la taula 66 i el plànol 4.1.1 es descriu la distribució i localització de les diferents classes 

de sòl. Gran part del sòl del municipi és Sòl Urbà. 

Taula 68. Superfícies segons classificació del sòl  

 Sòl (Ha) Sòl % 

SÒL URBÀ 621,5 75,8% 

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 2,3 0,3% 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 12,6 1,5% 

SÒL NO URBANITZABLE 183,5 22,4% 

TOTAL 819,9 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya 
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4.2 Estat d'execució del sòl residencial 

4.2.1 Dinàmica de la transformació residencial en SUC 

S'analitza la informació que aporta el llistat d'expedients de llicència d'obres majors 

concedides en el període 2018-2020. En base a això observem que s'ha tramitat 315 

llicències d'obra, 115 de les quals són per a la construcció de nous habitatges.  

4.2.2 Dinàmica de la transformació residencial en SUNC i SUD 

A la següent taula es mostren els diferents sectors i polígons d’actuació, que tenen 

potencial de creixement, i el seu estat. 

Taula 69. Desenvolupament del planejament vigent  

Planejament 

urbanístic 

Gestió 

urbanística 
Nom 

Sup. Sector 

(m2) 
Estat 

Pla Parcial de 

delimitació 

No 

programat 

Desenvolupament 

residencial no 

programat 

126.755 - 

Pla Parcial 

urbanístic 

Programat Desenvolupament 

residencial 

22.012 - 

Font: RPUC 

4.3 Potencial i previsions de creixement residencial 

A la taula 69 s'adjunta la informació corresponent al potencial d'habitatge associat als 

diferents plans establerts pel planejament. En els plànols 4.3.1 s'indica la localització i 

els límits dels polígons descrits, així com el potencial d'habitatge de cadascun d'ells.  

El potencial total d'habitatge segons el planejament vigent és de 797 habitatges nous, 

dels quals 187 estan previstos com a habitatges protegits, és a dir un 23,5% del total.  

Taula 70. Potencial d'habitatge del planejament 

 Planejamen

t urbanístic 

Sup. 

Sector / 

Polígon 

(m²) 

Densitat Total 

hab. 

% 

H.P.O 

H.P.O Prev. Sup. 

Sòl Públic 

(m²) 

Estat del 

planejament 

PLANS 

PARCIALS 

Pla Parcial 
(Sòl 
urbanitzable 
programat) 

22.012 20 m2/hab 44 30% 13 2.750 (12,5%) 

Per desenvolupar. 

Pla Parcial 
(Sòl 
urbanitzable 
programat) 

126.755 10 m2/hab 127 30% 38 6.966 (5,5%) 

Per desenvolupar. 

TOTAL Plans Parcials 148.767 - 171 - 51 9.716 (6,5%)  



 
PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

130 
 

UNITATS 

D’ACTUACIÓ 

M.P.P.G.O. 

UA XIA   
9.147 75 hab/ha 69 30% 21  

3.728 

(40,75) 

Planejament 

desenvolupat. 

Edificació pendent 

execució.. 

M.P.P.G.O. 

UA XII  
17.029 50 hab/ha 85 30% 26 3.578 (19,2%) 

Per desenvolupar. 

M.P.P.G.O. 

UA XIX  
10.177 30 hab/ha 31 30% 9 2.624 (25,8%) 

Per desenvolupar. 

M.P.P.G.O. 

UA VI  
4.923 75 hab/ha 37 30% 11 671 (13,6%) 

Per desenvolupar. 

M.P.P.G.O. 

UA XXV – 

Hotel 

Amèrica 

11.733 
150 

hab/ha 
176 0% 0 1.567 (13,3%) 

Planejament 

desenvolupat. 

Edificació pendent 

execució.. 

M.P.P.G.O. 

UA XXIB 
8.540 75 hab/ha 64 30% 19 5.987 (69,1%) 

Per desenvolupar. 

M.P.P.G.O. 

UA XXIC  
3.730 75 hab/ha 28 30% 8 2.123 (56,9%) 

Per desenvolupar. 

M.P.P.G.O. 

UA  
5.962 - hab/ha 35 0% 0 2.914 (48,8%) 

Per desenvolupar. 

M.P.P.G.O. 

UA Hispano 

Igualadina 

3.285 
219 

hab/ha 
72 30% 4 1.302 (39,6%) 

Per desenvolupar. 

TOTAL UNITATS D’ACTUACIÓ 74.526  524  94   

MODIFICACI

ONS 

PLANEJAME

NT 

M.P.P.G.O 

Serra 

Constançó 

Incasol 

2.026 - 0 - 30  

Planejament 

desenvolupat. 

Edificació pendent 

execució.. 

M.P.P.G.O 

Santa Anna 
1.856  30 - 8  

Planejament 

desenvolupat. 

Edificació pendent 

execució.. 

M.P.G.O. – U.A. 3.882  102  42   

TOTAL PGO  227.175  797 - 187   

 

El Decret llei 17/2019, de 23 de desembre 2019, de mesures urgents per a millorar 

l’accés a l’habitatge, dona la possibilitat d’ubicar allotjaments dotacionals en claus 

urbanístiques reservades per a equipaments. Veure plànol 4.2.2.  

Tal com es desprèn de l'anàlisi realitzada pel present document, Igualada no disposa de 

gaires reserves de sòl aptes per al creixement en extensió i, per tant, es troba amb la 

necessitat d’incorporar noves estratègies urbanes vinculades a la major eficiència i 

reforçament dels sistemes urbans bàsics (xarxa viària, espais públics i equipaments 

comunitaris), així com a la màxima eficiència del sòl ja urbanitzat, ja sigui per densificació 

raonable, o per transformació d’usos i activitats. 
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És per aquest motiu que l'Ajuntament proposa la transformació de sòls mitjançant la 

redacció de modificacions puntuals de PGO per incrementar el parc d'habitatge 

assequible (habitatge protegit, habitatge protegit de lloguer i habitatge dotacional).  

En concret s’estan desenvolupant els següents plans: 

• Modificació puntual de reconversió de Plantes baixes a habitatges.  

• Estudi de la Modificació Puntual del Rec per part de l’Ajuntament.  

L’estudi d’habitatge que està desenvolupant l’Ajuntament d’Igualada ha determinat, de 

moment, la possibilitat de construir 1.348 nous habitatges. D’aquests, 650 

correspondrien en solars, 289 en sectors pendents de desenvolupar, 275 en edificis no 

recuperables, 78 en edificis que requereixen reforma integral i 56 en edificis en 

construcció aturada (veure plànol al final d’aquesta secció). 

Taula 71. Potencial d’habitatge en les seccions censals estudiades. Igualada (2022) 

Secció censal Potencial d'habitatges13 

1.1 130 

2.1 13 

2.2 41 

2.3 134 

3.1 156 

3.3 75 

3.5 9 

3.7 263 

4.1 86 

4.2 37 

4.3 126 

4.4 53 

4.5 135 

5.3 90 

Global 1.348 

Font: Estudi habitatge buit Igualada. Ajuntament d’Igualada. 

 

 
13 Nombre màxim d'habitatges que es poden construir en solars no edificats, en parcel·les 
provinents d'edificis per enderrocar (no recuperables), i en sectors i polígons urbanístics ja 
desenvolupats o per desenvolupar. 
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5. ELS RECURSOS I LES INICIATIVES EXISTENTS 

5.1. Recursos relacionats amb l’habitatge 

5.1.1. Organigrama polític i tècnic  

Les polítiques d’habitatge a Igualada es gestionen des de dos organismes: L’Oficina 

Local d’Habitatge i la Promotora Igualadina d’Habitatges (PIMHA), els quals compten 

amb equips propis de treball. També caldria fer esment al personal de les regidories 

d’Acció Social i Urbanisme, les quals participen activament i de forma coordinada en 

qüestions d’habitatge. 

Els recursos humans de l’Oficina Local d’Habitatge són: 

• Cap del Departament d’Habitatge, que dirigeix i coordina l’Oficina i l’equip de 

treball, així com la representació institucional de l’OLH. També porta a terme 

tasques d’informació i de gestió. 

• 2 auxiliars administratives, que efectuen tasques de tramitació d’ajuts i de gestió 

de les diferents àrees en que treballa l’Oficina. 

Els de PIMHA són: 

• 1 auxiliar administrativa que desenvolupa tasques de promoció a PIMHA. 

• 2 auxiliars administratius de PIMHA, que efectuen tasques de tramitació d’ajuts 

a l’OAC. 

Caldria també enumerar personal d’Acció Social i Urbanisme: 

• Treballador/a social que disposa de jornada compartida entre el departament 

d’Habitatge i el d’Acció Social, i per tant desenvolupa una funció d’enllaç i 

coordinació entre els dos departaments. 

• Aparellador/a i arquitecte tècnic que dona suport a l’Oficina en temes de 

rehabilitació, obres, mínims d’habitabilitat i instal·lacions. 

Figura 1. Organigrama regidoria d’Habitatge (2020) 

 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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5.1.2. Capacitat d’inversió i financera de l’Ajuntament  

Els pressupostos consolidats i liquidats en el període 2017-2020 de l’Ajuntament 

d’Igualada mostren una estructura d’ingressos totals que oscil·la entre els 52,9 i els 58,5 

milions d’euros; és a dir, amb una variació positiva (+10,5%) de 10,5 milions euros en 

aquests quatre anys. 

Aquest increment s’explica, bàsicament, a partir de l’augment durant aquest període tant 

dels ingressos corrents com dels ingressos de capital. Pel que fa als ingressos corrents 

l’increment més remarcable prové de les transferències corrents (14%) tot i que els 

ingressos de capital provinents dels passius financers tenen un pes major en aquest 

creixement; concretament de +88,2%. 

Pel que fa a les despeses totals, aquestes també han augmentat en el decurs dels anys 

2017-2020; concretament han incrementat en 3,8 milions d’euros (+7,8%). Cal remarcar 

que en l’any 2019 aquestes van augmentar de manera considerable assolint el valor 

màxim del període (64 milions d’euros) i, en el següent exercici, van disminuir (-16,1%) 

tot assolint xifres semblants a les dels anys anteriors. 

En termes per càpita, el desglossament de l’evolució dels ingressos corrents i despeses 

corrents mostra com l’agregat de despeses ha tingut un creixement major que els 

ingressos. Tot i això, el saldo continua sent positiu però amb una disminució respecte 

l’inici del període analitzat (veure taula 70). 

Taula 72. Evolució dels ingressos i despeses corrents per càpita (2017-2020)  

  2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Ingressos corrents (€/hab)  1.228      1.275      1.239      1.221     -0,6% 

Despeses corrents (€/hab)  1.018      1.057      1.133      1.057     3,8% 

Saldo (€/hab)  210      218      106      163      

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Municat 

Contràriament, l’evolució dels ingressos de capital i les despeses de capital dels darrers 

anys mostra signe negatiu de manera continuada en el temps. Tot i això, en el darrer 

exercici (2020) el saldo total per càpita ha minorat significativament respecte els 

anteriors períodes analitzats (veure taula 71). 

Taula 73. Evolució dels ingressos i despeses de capital  per càpita (2017-2020) 
 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Ingressos de capital (€/hab)  117      148      310      214     82,9% 

Despeses de capital (€/hab)  256      346      477      268     4,8% 

Saldo (€/hab)  (138)     (198)     (167)     (53)     

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Municat 
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D’altra banda, l’any 2020 es va assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària i es va poder 

rectificar la situació anòmala de l’exercici anterior (2019) en què aquest objectiu no es 

va complir.  

En conseqüència, des d’intervenció es va desplegar un pla per a l’assoliment dels 

objectius econòmics i financers del proper període (2020) que va propiciar els resultats 

que es poden observar en la següent taula (taula 72): 

Taula 74. Previsió de la capacitat/ necessitat de finançament de l’ajuntament (2020)  

Ingressos no financers 51.879.137 € 

  

Despeses no financeres 50.020.995 € 

  

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament 1.858.143 € 

Sobre els ingressos no financers +3,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de pressupostos liquidats 2020 proporcionats per l’ajuntament 
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Ajuntament d'Igualada
Pressupostos consolidats i liquidats

CAPÍTOLS 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2017-2020 2019-2020

1 Impostos directes                24.644.912    51,0%                25.595.862    50,8%                24.967.726    50,4%              25.033.973    50,3% 1,6% 0,3%

2 Impostos indirectes                       514.696    1,1%                       390.145    0,8%                       849.582    1,7%                     586.204    1,2% 13,9% -31,0%

3 Taxes, preus públics i altres ingressos                   8.495.041    17,6%                   9.215.587    18,3%                   8.564.552    17,3%                 7.382.582    14,8% -13,1% -13,8%

4 Transferències corrents                13.985.989    29,0%                14.435.590    28,6%                14.345.099    29,0%              15.939.310    32,1% 14,0% 11,1%

5 Ingressos patrimonials                       649.164    1,3%                       790.546    1,6%                       796.459    1,6%                     788.261    1,6% 21,4% -1,0%

Ingressos corrents                48.289.802    100,0%                50.427.729    100,0%                49.523.419    100,0%              49.730.329    100,0% 3,0% 0,4%

6 Alienació d'inversions reals                                    -      0,0%                                    -      0,0%                                    -      0,0%                          8.500    

7 Transferències de capital                   1.091.555    23,7%                   2.411.049    0,0%                   4.033.815    32,6%                 2.140.308    96,1% -46,9%

8 Actius financers                       162.715    3,5%                       142.692    2,4%                   2.087.630    16,8%                     275.925    3,2% 69,6% -86,8%

9 Passius financers                   3.355.500    72,8%                   3.315.475    56,5%                   6.268.938    50,6%                 6.313.893    72,3% 88,2% 0,7%

Ingressos de capital                   4.609.771    100,0%                   5.869.216    58,9%                12.390.383    100,0%                 8.738.626    100,0% 89,6% -29,5%

TOTAL INGRESSOS                52.899.573                   56.296.945                   61.913.802                 58.468.955    10,5% -5,6%

1 Despeses de personal                17.221.296    43,0%                18.289.659    43,8%                19.358.527    42,7%              19.202.612    44,6% 11,5% -0,8%

2 Despeses corrents en béns i serveis                19.448.338    48,6%                19.846.415    47,5%                21.750.200    48,0%              20.058.026    46,6% 3,1% -7,8%

3 Despeses financeres                       323.019    0,8%                       258.739    0,6%                       200.843    0,4%                     179.116    0,4% -44,5% -10,8%

4 Transferències corrents                   3.050.166    7,6%                   3.402.301    8,1%                   3.981.089    8,8%                 3.633.409    8,4% 19,1% -8,7%

Despeses corrents                40.042.819    100,0%                41.797.115    100,0%                45.290.659    100,0%              43.073.162    100,0% 7,6% -4,9%

6 Inversions reals                   4.677.351    46,5%                   8.520.963    62,3%                12.656.046    66,4%                 6.318.301    57,9% 35,1% -50,1%

7 Transferències de capital                       219.024    2,2%                       339.632    2,5%                       227.194    1,2%                     629.532    5,8% 187,4% 177,1%

8 Actius financers                       162.715    1,6%                       342.692    2,5%                   2.087.165    10,9%                     276.390    2,5% 69,9% -86,8%

9 Passius financers                   4.993.052    49,7%                   4.475.261    32,7%                   4.100.116    21,5%                 3.689.702    33,8% -26,1% -10,0%

Despeses de capital 10.052.142 100,0% 13.678.549 100,0% 19.070.521 100,0%              10.913.925    100,0% 8,6% -42,8%

TOTAL DESPESES 50.094.960 55.475.663 64.361.180              53.987.087    7,8% -16,1%

ESTALVI BRUT* 8.570.002 8.889.353 4.433.603 6.836.282 -20,2% 54,2%

ESTALVI NET(**) 3.253.931 4.155.353 132.644 2.967.465 -8,8% 2137,2%

Notes

(*)= Diferència entre el total dels ingressos corrents i el total de les despeses corrents excepte els interessos (capítol 3 de despeses)

(**)= Diferència en el total dels ingressos corrents i el total de les despeses corrents - inclòs els interessos - més els passius financers (capítol 9 de despeses)

Font: Municat.cat

Índex de variació



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 140 

5.1.3. Solvència financera, autofinançament i endeutament 

D’acord l’article 51 aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els presidents de les corporacions 

locals podran concertar operacions de crèdit, sempre i quan l’import acumulat en dins 

de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos 

en els pressupostos, és a dir, els ingressos corrents. En cas de superar aquest límit, 

l’aprovació correspondria al Ple de la corporació local. 

Amb tot, la concertació o modificació de qualsevol operació requereix d’informe previ de 

la Intervenció que analitzarà la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps, a les 

obligacions que d’aquelles se’n derivin per aquesta. 

D’altra banda, d’acord l’article 53 aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel què 

s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals no 

podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini, quan dels estats financers 

que reflecteixin la liquidació del pressupostos, els resultats corrents i els resultats de 

l’activitat ordinària de l’últim exercici, es dedueixi un estalvi net negatiu. 

Segons l’apartat 2 de l’esmentat article, les entitats locals necessitaran l’autorització del 

Ministeri d’Economia o, en aquest cas, del Govern de la comunitat autònoma ateses les 

competències que li atribueix l’Estatut, per les operacions de crèdit de qualsevol 

naturalesa, quan el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents, a curt 

i llarg termini, excedeixi el 110% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 

immediatament anterior. 

Amb tot, l’estalvi net generat per l’Ajuntament d’Igualada durant el període objecte 

d’estudi és positiu. A més, el deute viu del municipi a 31 de desembre del 2020 és de 

36,6 milions d’euros. 

Per tant, es situa al 64,14% de la xifra total d’ingressos corrents liquidats del 2020. 

A tall  de conclusió, l’ajuntament del municipi compleix amb els criteris establerts ja que 

té un estalvi positiu. Per tant, pot concertar operacions de crèdit a llarg termini 

sempre i quan, l’endeutament que assumeixi, junt amb l’existent, no superi els llindars 

argumentat amb anterioritat. 

De fet, els ingressos corrents són majors que les despeses corrents. Per tant, no és 

estrictament necessari recórrer a fonts de finançament de capital alienes a la tributació 

natural del municipi. 

5.1.4.Nivells d’inversió 

Les inversions reals realitzades des del 2017 fins al 2020 han suposat un agregat de 32 

milions d’euros, tot assolint el màxim durant el 2019, en què la inversió realitzada fou de 

12,6 milions (pràcticament la meitat de l’agregat del període). Aquest volum d’inversió 

de l’any 2019 es va recomanar reduir-lo per tal d’aconseguir els objectius d’estabilitat 

pressupostària. 
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Tanmateix, malgrat l’elevat volum de despeses recollides en el capítol 6, les inversions 

dutes a terme en matèria d’habitatge (programa 152) han sigut poc visibles durant el 

període objecte d’estudi14.  

5.1.5.Anàlisi de l’estructura del pressupost per conceptes i programes 

Els ingressos corrents liquidats provenen, bàsicament, dels impostos directes i de les 

taxes i preus públics.  

Per una banda, els impostos directes, és a dir, aquells que es calculen a partir del padró 

(impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre 

activitats econòmiques, impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa 

urbana) aporten el 80% dels ingressos tributaris a les arques municipals (any 2019)15. 

Pel que fa a l’impost sobre béns immobles, el més rellevant dins el conjunt d’ingressos, 

aquest ha estat estable dins el període. 

Per altra banda, les taxes i preus públics, suposen el 21% de les entrades tributàries. 

Aquesta és, per tant, una font de finançament menor però amb significació en conjunt. 

 
14 Font: Portal de transparència de l’Ajuntament d’Igualada. 
15 En el moment de redacció d’aquest informe no es disposa de la relació d’ingressos liquidats 
classificat per conceptes corresponents a l’exercici 2020. 
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  Taula 75. Comparativa d’ingressos liquidats per conceptes 
 

CONCEPTES 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2017-2020 2019-2020 

Impost sobre 
béns 
immobles  

19.332.657 61% 20.435.069 62% 19.691.057 60% 19.562.410 62% 1,2% -0,7% 

Impost sobre 
vehicles de 
tracció 
mecànica  

2.397.666 8% 2.408.029 7% 2.429.037 7% 2.380.005 8% -0,7% -2,0% 

Impt. 
s/increment 
valor terrenys 
naturalesa 
urbana  

1.439.403 5% 1.349.054 4% 1.340.632 4% 1.538.384 5% 6,9% 14,8% 

Impost sobre 
activitats 
econòmiques  

1.475.186 5% 1.403.709 4% 1.507.000 5% 1.553.173 5% 5,3% 3,1% 

Impost sobre 
construccions, 
instal·lacions i 
obres  

514.696 2% 390.145 1% 849.582 3% 586.204 2% 13,9% -31,0% 

Taxes  6.585.328 21% 6.746.161 21% 6.833.220 21% 5.785.513 18% -12,1% -15,3% 

Preus públics  83.520 0% 79.372 0% 77.578 0% 51.276 0% -38,6% -33,9% 

INGRESSOS  31.828.456 100% 32.811.539 100% 32.728.107 100% 31.456.966 100% -1,2% -3,9% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Municat 
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  Taula 76. Comparativa de despeses liquidades desglossades per programes  

PROGRAMES 
2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2017-2020 2019-2020 

Deute públic 
                   

5.309.068 11% 4.730.497 9% 4.298.227 7% 3.852.710 7% -27,4% -10,4% 

Serveis públics bàsics 
                

18.449.161 37% 19.893.052 36% 22.001.702 34% 20.698.976 38% 12,2% -5,9% 

Actuacions de protecció i 
promoció social 
                   

4.370.863 9% 4.767.204 9% 6.402.754 10% 5.260.572 10% 20,4% -17,8% 

Producció de béns públics de 
caràcter preferent 
                   

13.680.217 27% 17.311.199 31% 21.657.307 34% 14.536.639 27% 6,3% -32,9% 

Actuacions de caràcter 
econòmic 
                   

2.556.781 5% 2.668.919 5% 3.144.525 5% 3.113.014 6% 21,8% -1,0% 

Actuacions de caràcter general 
                   

5.728.872 11% 6.104.792 11% 6.856.666 11% 6.525.176 12% 13,9% -4,8% 

DESPESES LIQUIDADES 
50.094.960 100% 55.475.663 100% 64.361.180 100% 53.987.087 100% 7,8% -16,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de MUNICAT 
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D’acord l’article 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, els estats de despesa dels 

pressupostos de les entitats locals es classificaran per programes, per categories 

econòmiques i, opcionalment, per unitats orgàniques.  

En aquest sentit, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, en l’article 1 únic que modifica 

l’Ordre EHA/3565/2008, en l’article 4 de especifica que els crèdits s’ordenaran segons 

la seva finalitat i objectius que es proposi assolir. 

Així, l’àrea de despesa de Deute Públic que comprèn els interessos i l’amortització del 

Deute Públic, així com operacions financeres de naturalesa anàloga, posa de manifest 

una evolució a la baixa (-28%) durant el període.  

Per tant, la contenció del deute i l’amortització del mateix han estat un objectiu latent 

durant els darrers anys. 

Dins del l’àrea de despesa dels Serveis Públics Bàsics s’hi tipifica la política de despesa 

15, relativa a l’habitatge i urbanisme. 

Aquesta inclou totes les despeses relacionades amb l’habitatge i urbanisme i, d’aquesta 

manera, s’imputen les despeses referents a construcció, millora i conservació dels 

habitatges, inclosa l’adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim 

urbanístic del sòl, vies urbanes i altres de naturalesa anàloga.  

S’imputen a aquesta política de despesa aquelles que fan referència als ajuts que 

possibiliten l’accés a l’habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en 

col·laboració amb altres administracions públiques. També s’inclouen les despeses 

derivades del foment de la promoció pública d’habitatge. 

Es tipifiquen quatre grups de programes: es distingeixen els que tenen per finalitat la 

cobertura de despeses generals d'administració associats directament al 

desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme: 

• 150. Administració general d'Habitatge i Urbanisme. 
• 151. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 
• 152. Habitatge. 
• 153. Vies públiques. 

 

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la 

Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de 

l'edificació. 

• 1521. Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública. 
• 1522. Conservació i rehabilitació de l'edificació. 

En el 2019 i el 2020, els pressupostos liquidats de l’Ajuntament han reflectit despesa 

generada en aquests subprogrames, tot i que el programa d’habitatge, significa una 

proporció molt baixa respecte el total (veure taula 75). 

Per concretar, del total de despeses en el programa 152 (Habitatge) el desglossament 

seria el següent (2019): 
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- Capítol 1: 54.169€ 

- Capítol 2: 41.364€ 

- Capítol 7: 33.718€ 

- Total: 129.521 

I pel que fa al 2020 el desglossament de la liquidació per capítols és de: 

- Capítol 1: 80.455€ 

- Capítol 2: 34.424€ 

- Capítol 4: 30.372€ 

- Capítol 7: 14.360€ 

- Total: 159.610€ 

 

5.1.6 Anàlisi de l’estructura financera de PIMHA 

La societat denominada "PROMOTORA IGUALADINA MUNICIPAL D'HABITATGES, 

SLU" és una empresa privada municipal, que adopta la forma de societat limitada, la 

qual realitza i promou actuacions per facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius que, per 

raons socials o de renda, no  poden o tenen dificultats per accedir al mercat lliure de 

l’habitatge. 

En conseqüència, al tractar-se d’una societat mercantil té l’obligació de portar una 

comptabilitat ordenada (article 25 del Codi de Comerç) i presentaran els comptes anuals, 

de manera obligada, al Registre Mercantil (article 27 del Codi de Comerç). 

D’aquesta manera, al tancament de l’exercici l’empresa ha de formular els següents 

comptes anuals: balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de fluxos de caixa i una 

memòria (article 34 del Codi de Comerç). 

A banda, inicialment, PIMHA realitza a l’inici de cada exercici una previsió 

pressupostària per tal de disposar d’una orientació sobre la seva activitat anual. En 

aquest sentit, l’any 2020 i 2021 exposen la voluntat de realitzar una promoció d’habitatge 

que suposarà, en total, una inversió d’1,7M€.   

Taula 77. Despeses liquidades del programa 150 desglossades per subprogrames (2019-2020) 

PROGRAMES 2019 2020 

151. Urbanisme 1.463.611 1.492.326,13 

152. Habitatge (Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública) 129.521 159.610 

153. Vies públiques 4.717.444 5.015.275 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de MUNICAT 
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Taula 77. Pressupostos PIMHA 2020 i 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament 
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 Taula 78. Resum de comptes anuals de PIMHA dipositats al Registre Mercantil (2016-2019) 

i principals ratis financers 

 2016 2017 2018 2019 

Ingressos explotació 326.208 366.448 336.627 274.442 

Import net xifra de vendes 209.097 181.632 177.026 186.261 

Resultat exercici 6.590 65.350 52.546 51.138 

      

Balanç de situació     

Actiu no corrent 7.424.086 7.344.017 7.275.104 7.217.571 

Actiu corrent 240.822 199.722 154.768 157.849 

Total actiu 7.664.908 7.543.739 7.429.872 7.375.420 

      

Fons propis 6.065.874 6.096.813 6.118.857 6.143.529 

Passiu no corrent 1.467.070 1.313.786 1.183.984 1.122.266 

Passiu corrent 131.964 133.140 127.031 109.625 

Total passiu 7.664.908 7.543.739 7.429.872 7.375.420 

      

Fons de maniobra 108.858 66.582 27.737 48.224 

     

Rendibilitat econòmica (%) 0,09 1,16 0,87 0,69 

Rendibilitat financera (%) 0,11 1,43 1,05 0,83 

Endeutament (%) 20,86 19,18 17,65 16,70 

Nombre empleats 2 3 4 2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament 

Si s’analitza l’evolució dels darrers anys (2016-2019) dels comptes de resultats 

dipositats al Registre Mercantil i els principals indicadors financers que es deriven dels 

càlculs efectuats, s’observa el següent: 

• L’empresa municipal ha disminuït els ingressos d’explotació de manera gradual 

arran d’una davallada de la xifra de vendes.  

• L’empresa està fortament capitalitzada, amb una massa d’actius immobilitzat 

finançats, en gran part, amb fons propis.  

• En el decurs dels anys l’endeutament de la societat ha disminuït fins assolir el 

16,70% en l’exercici del 2019.  

• Tanmateix, si contemplem la voluntat d’inversió que es reflecteix en les 

memòries dels pressupostos de PIMHA dels anys 2020 i 2021 (veure taula 76 

Pressupostos PIMHA 2020-2021), el rati d’endeutament podria ascendir entre el 

21% i el 31%. En conseqüència, la palanca del deute permetria realitzar les 

inversions necessàries per tal d’assolir els seus objectes empresarials: promoure 

actuacions que facilitin l’accés a l’habitatge.  
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5.2. Patrimoni municipal relacionat amb les polítiques 

d’habitatge 

 Els béns immobles que integren el Patrimoni municipal de sòl i habitatge són els 

detallats en les taules següents: 

 

 

Taula 79. Relació de béns municipals de Promotora Igualadina Municipal 
d’Habitatges, SL.  

Adreça Tipus Superfície 
Nº 

Habitatges 
Nº 

Habitatges 
Potencials 

Plaça del Rei, 1-2 Residencial 611m2 6  

Carrer dels Nards, 4 Residencial  328m2 10  

Av. Àngel Guimerà, 58 Residencial  971m2  4 

Carrer de la Soledat, 36 Residencial 545,46m2 19  

Carrer de la Torre 85 Residencial 391,89m2  12 

Carrer Virtut Residencial 738,80m2  36 

Carrer Sant Carles, 58 Residencial 965  12 

TOTAL D’HABITATGES  
35 

64 

Font: Ajuntament d’Igualada 

Taula 80. Relació d’habitatges tutelats del Consorci Sociosanitari d’Igualada.   

Adreça Tipus Superfície 
Nº 

Habitatges 
Nº 

Habitatges 
Potencials 

Residencial Viu B1 Residencial 2.389 66  

Residencial Viu B2 Residencial 3.181 71  

TOTAL D’HABITATGES  
137 

 

Font: Ajuntament d’Igualada 

Taula 81. Relació de béns municipals de l’Ajuntament d’Igualada.  

Adreça Tipus Superfície 
Nº Habitatges 

potencials 
Finca 3 d’UA XVIII (Nostra senyora 
dels desemparats) 

Residencial 126,50m2 2 

TOTAL D’HABITATGES   

Font: Ajuntament d’Igualada 
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Des de l’Ajuntament, no s’han detectat altres equipaments que estiguin en desús o 

tinguin potencial per a ser reconvertits en habitatges socials. Caldria fer un estudi 

exhaustiu per a identificar les propietats municipals que puguin tenir creixement per 

implantar nous habitatges.  

5.3. Iniciatives en matèria d’habitatge al municipi  

5.3.1. Plans estratègics 

L’Ajuntament d’Igualada disposa de diferents plans estratègics que tenen relació amb el 

desenvolupament i la promoció de les polítiques d’habitatge a nivell municipal. 

Destaquen dos documents: 

• L’Estratègia de ciutat per una política d’habitatge innovadora, cooperativa i 

sostenible (2020-2023) 

• El Pla Local d’Acció Comunitària (2020-2023) 

L’Estratègia de ciutat per una política d’habitatge innovadora, cooperativa i sostenible 

2020-203 és un document elaborat per l’Ajuntament d’Igualada per a la planificació de 

les polítiques d’habitatge a nivell municipal. L’objectiu d’aquest document era organitzar 

i planificar les polítiques d’habitatge en els pròxims anys de forma interna. 

La concreció de l’estratègia de la política d’habitatge es realitza analitzant el context 

legal, la situació de l’habitatge a Igualada i comptant amb la possibilitat d’aconseguir les 

eines i suports tècnics per part de les administracions públiques corresponents. 

El consistori es proposa dur a terme una política social d’habitatge innovadora, 

cooperativa i sostenible que situï els drets i la qualitat de vida de les persones com al 

centre del seu impuls. 

Visió que, en el respectiu apartat del document, es detalla en quatre eixos d’aportació 

de valor per a les persones i el conjunt de la ciutat, i que, després d’una diagnosi i 

formulació estratègica, es concreta en un Pla d’Acció pel període 2020-2023, 

Els quatre objectius estratègics així com les accions que hi van associades s’exposen a 

continuació (veure taula 80, 81 , 82  i 83)
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Taula 82. Estratègia de ciutat per una política social d’habitatge innovadora, cooperativa i sostenible (2020-203) 

OBJECTIU ESTRATÈGIC ACCIONS 

Millorar les actuacions de política social d’habitatge que es duen 
a terme, mitjançant més i millors serveis en favor dels 
col·lectius i persones més vulnerables i per tal de promoure 
l’exercici dels drets a l’emancipació i la vida independent.  

1. Prioritzar la prevenció de la pèrdua de l’habitatge, tant a nivell de prevenció especifica –en línia a les 
actuacions dutes a terme fins ara- com per noves vies de prevenció general i de detecció precoç de 
situacions de risc, tot continuant comptant amb el suport del Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH) de la Diputació de Barcelona i del Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Afrontar transversalment la resposta per prevenir la pobresa i millorar l’eficiència energètica, tot ampliant 
l’actual línia d’actuació amb campanyes municipals per millorar els hàbits de consum i l’eficiència 
energètica. 
 
3. Prevenir i avançar per erradicar la sobreocupació dels habitatges i les situacions d’infrahabitage, en els 
termes previstos, respectivament, als articles 43 i 44 de la llei del dret a l’habitatge. 
 
4. Afrontar el fenomen de l’ocupació des de la doble perspectiva de la prevenció i l’actuació legal per 
solucionar les situacions més punyents; com és el cas de l’ocupació d’habitatges on una altra persona, 
família o unitat de convivència el tenen com a primer habitatge, o be situacions d’ocupació on les persones 
que ocupen estan en situació administrativa irregular, amb el consegüent dèficit en l’accés a recursos. 
Establint un Protocol d’intervenció municipal en l’ocupació irregular d’habitatges. 
 
5. Promoure a la ciutat unes condicions d’igualtat i no discriminació en l’accés i ocupació de l’habitatge en 
els termes previstos a l’article 45 de la llei del dret a l’habitatge51, duent a terme aquelles accions 
orientades a promoure la igualtat efectiva en l’accés a l’habitatge, prevenir i promoure l’erradicació de 
qualsevol conducta discriminatòria. 
 
6. Continuar desenvolupant el conjunt d’actuacions de suport, tramitació, gestió i assessorament jurídic 
que duu a terme l’Ajuntament, tot millorant els sistemes de informació a la ciutadania en aquest àmbit.  

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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Taula 83. Estratègia de ciutat per una política social d’habitatge innovadora, cooperativa i sostenible (2020-203) 

OBJECTIU ESTRATÈGIC ACCIONS 

Avançar en la promoció i dotació d’un parc d’habitatge social 
adient a les necessitats de la ciutat que es distingeixi per la seva 
eficàcia, qualitat i sostenibilitat; a través de processos de nova 
construcció, rehabilitació, mediació i cessió, i d’aquelles altres 
mesures que, d’acord amb la legislació vigent, permetin garantir 
la funció social de l’habitatge 

1. Establir bonificacions i gravàmens de l’Impost sobre Bens Immobles municipal, de manera que es 
faciliti el lloguer social i es mobilitzin els habitatges buits.  
2. Estudiar la possibilitat d’aprovar una Ordenança reguladora del programa d’inspecció d’habitatges 
desocupats i del procediment sancionador, tot tenint en compte el  
Protocol d’intervenció municipal en la desocupació permanent d’habitatges, editat per la Diputació de 
Barcelona.  
3. Ampliar la resposta en relació al lloguer social, entre altres mesures formalitzant la creació del Fons 
municipal d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, d’acord amb allò previst a l’article 7 de la llei 
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, en el marc d’una gestió municipal integrada.  
4. Fomentar la rehabilitació dels habitatges amb necessitats de millora en habitabilitat, accessibilitat, 
confort i eficiència energètica, prioritzant el suport públic per aquelles situacions personals de greu 
carència.  
5. Promoure i donar suport a la generació d’habitatge cooperatiu assequible, així com als models 
alternatius de tinença en matèria d’habitatge social, les iniciatives de propietat compartida i aquelles 
actuacions de les entitats socials que tenen entre els seus objectius el suport per l’accés a l’habitatge de 
les persones més vulnerables, l’emancipació dels joves o el suport a la vida independent de les 
persones amb discapacitat o amb dependència.  
6. Promoure la mediació social en l’àmbit del lloguer, en els termes previstos a l’article 69 de la llei que 
regula el dret a l’habitatge, potenciant la Borsa de mediació per al lloguer social, segons allò establert 
als articles 15-21 del Decret 75/2014.  
7. Impulsar un Programa de cessió temporal d’habitatges a l’ajuntament, de manera directa, o be de 
manera indirecta, mitjançant en aquest segon cas un contracte extern a una entitat del Tercer Sector 
Social. Be sigui, en ambdós casos, a canvi d’una retribució dinerària, de la rehabilitació de l’habitatge o 
formules de masoveria urbana per a l’ús residencial.  
8. Valorar l’exercici del dret de tanteig i retracte sobre el parc d’habitatges vacant procedent 
d’execucions hipotecàries, reconegut al Decret Llei 1/2015, en benefici del municipi i amb efectes 
temporals fins al 2021, tal com esta regulat per a les àrees de demanda residencial forta i acreditada.  
9. Crear un Cens sobre habitatges buits i regular les vies d’actuació amb unes ordenances municipals 
adients a la competència municipal en aquest àmbit, d’acord amb el previst als articles 3.d, 41, 42 i 
disposició addicional vint-i-quatrena de la llei que regula el dret a l’habitatge i tenint en compte les 
pràctiques detectades en aquest camp.  

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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Taula 84. Estratègia de ciutat per una política social d’habitatge innovadora, cooperativa i sostenible (2020-203) 

OBJECTIU ESTRATÈGIC ACCIONS 

Dotar noves eines i dispositius de planejament, programació i 
activació efectiva del dret a l’habitatge, en un marc de 
col·laboració i cooperació amb els principals actors de la 
ciutat, els municipis propers i altres Administracions competents 

1. Elaborar i aprovar un Pla local d’habitatge, en els termes previstos als articles 14 i 67 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.  
2. Incrementar la dotació pressupostària i els mitjans tècnics en política social d’habitatge en aquells 
àmbits que es corresponen a competències municipals.  
3. Millorar l’estructuració municipal en l’àmbit de la política social d’habitatge, tot assegurant una 
transversalitat eficient de les actuacions que es duen a terme.  
4. Realitzar una anàlisi i actuació sistemàtica per l’activació de les diverses fonts de finançament 
disponibles –tenint en compte com a referència les esmentades a la  
Memòria econòmica del projecte de Pla Territorial sectorial d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
5. Estudiar la creació i posta en marxa d’una Taula de l’Habitatge, comptant amb la participació dels 
actors de la ciutat en aquest àmbit, per tal de fer el seguiment i l’avaluació de la política local 
d’habitatge, en general, i del Pla Local d’Habitatge (PLH), en particular.  
6. Disposar d’un Sistema Integral d’Informació i avaluació d’Habitatge, que centralitzi totes les dades 
estadístiques i expedients administratius de totes les actuacions que duu a terme l’Ajuntament en aquest 
àmbit, de manera que es faciliti el seguiment, avaluació i qualitat de la política municipal d’habitatge.  
7. Plantejar la possibilitat de compartir una política social d’habitatge amb la Mancomunitat de serveis de 
la Conca d’Òdena.  
8. Continuar desenvolupant un marc de col·laboració i acció concertada amb la Generalitat de Catalunya 
en la realització de funcions i serveis vinculats a l’habitatge.  
9. Continuar desenvolupant un marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en la realització de 
funcions i serveis vinculats a l’habitatge, tot incorporant els nous suports tècnics que es puguin requerir 
per la realització de les accions descrites en aquesta estratègia i les que es corresponguin al futur Pla 
Local d’Habitatge.  

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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Taula 85. Estratègia de ciutat per una política social d’habitatge innovadora, cooperativa i sostenible (2020-203) 

OBJECTIU ESTRATÈGIC ACCIONS 

Promoure, avaluar i difondre l’impacte positiu que la política 
social d’habitatge genera per la cohesió social i el dinamisme 
econòmic de la ciutat, així com per a contribuir a la Sostenibilitat 
Global.  

1, Realitzar una recerca sobre l’impacte social i econòmic de les polítiques socials d’habitatge, amb un 
focus específic al retorn que pot generar per a la ciutat.  
 
2. Dur a terme una actuació continua de comunicació i difusió sobre la política social d’habitatge que es 
duu a terme a la ciutat i sobre el retorn i impacte positiu que genera.  
 
3. Relacionar la política social d’habitatge de la ciutat amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible, 
previstos a l’Agenda Global 2030 aprovada per les Nacions Unides.  

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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El Pla Local d’Acció Comunitària (2020-2023), també anomenat PLACI, elaborat amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, esdevé un instrument per concretar i articular un 

conjunt d’actuacions per tal de treballar la inclusió social des d’una perspectiva 

comunitària. 

El PLACI d’Igualada recull el model de política inclusiva municipal que consta d’una 

Missió que sintetitza la raó de ser del Pla, de 10 Principis Orientadors que han 

d’impregnar el desenvolupament estratègic plantejat, i de 6 línies estratègiques. Per 

aconseguir aquestes fites, es detallen un total de 28 objectius/eixos de treball d’on en 

deriven propostes d’actuació específiques. 

Cal fer especial menció a l’àmbit estratègic Residencial el qual recull els objectius i les 

accions relatives a l’àmbit de l’habitatge.
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Taula 86. Pla Local d’Acció Comunitària (2020-2023). Estratègia residencial 

Afavorir l’accés i manteniment d’un habitatge en condicions, la mobilitat i un entorn accessible i amigable. 

Objectius específics  
(per a què?) 

Accions 
(què farem per aconseguir-ho?) 

(Regidoria / 

Àmbit funcional) 

3.1.- Fomentar accions innovadores i creatives 

per millorar la vulnerabilitat residencial: pobresa 

energètica, accés i manteniment a un habitatge 

digne, lloguer assequible. 

 

 

 

3.1.1.- CENS D’HABITATGES BUITS: Elaboració d’un cens d’habitatges buits per a la promoció del lloguer. Caldria oferir 

avantatges fiscals i jurídics als propietaris. Campanya de captació i fidelització dels propietaris dels habitatges buits un 

cop fet el cens. 

Habitatge 

3.1.2.- AJUTS PER A L’ADEQÜACIÓ D’HABITATGES: Definir fórmules de treball en xarxa per a que en les situacions on 

una persona ha sol·licitat l’adequació de l’habitatge per subvenció de la Generalitat es possibiliti l’avançament del 

finançament. 

Habitatge 

Acció Social 

3.1.3.- POLÍTIQUES D’HABITATGE AMB MIRADA INCLUSIVA: Formar part activa, des del PLACI, del Pla Local 

d’Habitatge d’Igualada, per fomentar que el PLH i el seu desplegament incorpori mirades i dimensions inclusives, així com 

per garantir que es promouen iniciatives per a facilitar l’accés a l’habitatge de col·lectius vulnerables.  

Habitatge 

Acció Social 

3.1.4.- INTERCANVI D’HABITATGES: Creació d’una borsa d’habitatges composada per dos grans perfils d’usuaris. D’una 

banda, famílies joves amb previsió de tenir fills i de créixer (o amb fills petits) que viuen en habitatges no massa grans. 

D’altra banda, persones grans (en parella o que viuen soles) residents a habitatges grans. 

Habitatge 

Acció Social 

3.1.5.- BORSA D’HABITAGES ACCESSIBLES: Disposar, dins de la Borsa d’Habitatges, d’una borsa d’habitatges 

accessibles. A través de la descripció del pis i l’edifici tots els que compleixin els requisits es tindrien en compte en aquesta 

borsa. 

Habitatge 

3.1.6.- PUNT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC: Creació d’un punt d’assessorament energètic obert a tota la ciutadania. 

Es tractaria de disposar d’un agent energètic ubicat a l’OAC per tal de poder resoldre dubtes i orientar en els ajustaments 

de les tarifes per reduir el cost de les factures. 

Acció Social 

3.1.7.- FORMACIONS SOBRE SUBMINISTRAMENTS BÀSICS: Oferir formació a la ciutadania sobre subministraments 

bàsics, des dels diferents agents de detecció de casos de vulnerabilitat energètica (Serveis Socials, Habitatge, etc.). 

Acció Social 

Entorn Comunitari 

3.1.8.- HABITATGES SOSTENIBLES: Promoure l’existència d’habitatges sostenibles a Igualada mitjançant energies 

renovables (solar, geotèrmica, etc.) i optimitzant els espais comuns.  Sostenibilitat 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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Taula 87. Pla Local d’Acció Comunitària (2020-2023). Estratègia residencial 

Afavorir l’accés i manteniment d’un habitatge en condicions, la mobilitat i un entorn accessible i amigable. 

Objectius específics 
(per a què?) 

Objectius específics 
(per a què?) 

Objectius 
específics 

(per a què?) 

3.2.- Facilitar la mobilitat i l’accés a la ciutat  

 

3.2.1.- COMISSIÓ TÈCNICA D’ACCESSIBILITAT: Constitució d’una Comissió Tècnica d’accessibilitat (amb 

un tècnic responsable i un regidor/a que ho lideri). Aquesta Comissió hauria de ser operativa (no consultiva), 

disposar d’un grup de treball fixe i estable gestionat i dinamitzat pel tècnic responsable.  

Acció Social 

3.3.- Vetllar per la detecció i supressió de 

barreres arquitectòniques i de comunicació 

 

3.3.1.- AJUTS PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A HABITATGES: Promoció 

d’ajuts adreçats a comunitats de veïns i veïnes que serveixin per a instal·lar ascensors, així com ajuts a 

ciutadans en particular / famílies per arranjaments a la llar 

 

Habitatge 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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5.3.2. Oficina Local d’Habitatge 

L´Oficina d´Habitatge d’Igualada és l’organisme municipal a través del qual es dona 

resposta a la necessitats de la ciutadania en matèria d’habitatge.  El conveni amb la 

Generalitat de Catalunya es firma el 2007 i es crea amb l’objectiu que sigui un instrument 

que aglutini i gestioni les polítiques d’habitatge de forma única i integral. 

Aquest servei compta amb una oficina única d’atenció, on s’hi poden realitzar els 

següents serveis: 

• Tramitació i gestió dels Ajuts al pagament del lloguer, com per exemple l’ajut al 

lloguer per a persones amb risc d’exclusió social, conegut com a Ajut al lloguer 

Just. 

• Tramitació i gestió dels Ajuts a la rehabilitació d´habitatges i edificis, i  els 

informes previs corresponents. 

• Tramitació dels ajuts a l’accés a l’habitatge protegit. 

• Borsa d´habitatge social per a propietaris que vulguin llogar el seu habitatge i 

llogaters que busquin pis a bon preu. 

• Tramitació de cèdules d’habitabilitat. 

• Inscripció a les promocions que realitza l´Ajuntament d´Igualada a través de la 

societat municipal PIMHA. 

• Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit. 

• Assessorament sobre qüestions d´habitatge en general. 

Ajuts municipals en relació a l’habitatge 

Remarcar que el consistori disposa d’ajuts propis en relació a l’habitatge: les 

subvencions per a la restauració de façanes i els ajuts socials per al pagament de l’IBI. 

Per accedir a l’ajut per a la restauració de façanes  cal que els immobles situats dins del 

terme municipal d'Igualada, que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més. La 

quantia de les subvencions podrà arribar fins a un 40% del pressupost d'execució de 

l'obra, amb un màxim de 2.500€. En el cas d'immobles inclosos en el Catàleg del Pla 

especial del Patrimoni, amb els nivells 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció podrà arribar 

fins a un 50% del pressupost d'execució de l'obra, amb un màxim de 4.000€. 

Pel que fa als ajuts socials per al pagament de l’IBI estan destinats a unitats familiars 

majors de 65 anys o pensionistes o persones entre 55 i 65 anys en situació d’atur de 

llarga durada. També existeixen ajuts a l’IBI per a les famílies monoparentals. 

Borsa lloguer assequible 

La Borsa de Lloguer assequible és un servei de mediació entre persones propietàries i 

llogateres que té per objectiu proporcionar seguretat a les propietàries i les llogateres. 

Aquest servei es presta a través d’un conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre 

l’Ajuntament d’Igualada i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

Els preus dels habitatges que es gestionen a la borsa son reduïts, amb l’objectiu de 

cercar  el lloguer més adequat per a cada unitat familiar. Per tal d’augmentar el nombre 
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d’habitatge a la borsa, des del consistori s’ofereixen els següents serveis i prestacions 

als propietaris: 

• Assessorament i suport gratuït en tots els tràmits. 

• Seguiment de la relació contractual. 

• Assegurança multirisc per possibles desperfectes. 

• Assegurança de cobrament mitjançant Avalloguer. 

• Assegurança de defensa jurídica davant impagaments. 

• Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges. 

• Bonificacions de l’IBI per pisos reformats al nucli històric. 

A continuació (veure taula 86), es presenten l’evolució de les dades de seguiment de la 

Borsa. 

5.3.3. Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges, S.L. (PIMHA)  

La societat municipal Promotora Igualadina Municipal  d’Habitatges, S.L. (PIMHA) és 

una empresa privada municipal, que adopta la forma de societat limitada, la qual realitza 

i promou actuacions per facilitar  l’accés a l’habitatge als col·lectius que, per raons 

socials o de renda, no  poden o tenen dificultats per accedir al mercat lliure de l’habitatge. 

La societat es configura com una entitat urbanística especial, és a dir, pot assumir 
competències urbanístiques en matèria de planejament i gestió urbanística. 

Els objectius de PIMHA són: 

• La promoció, construcció, rehabilitació i gestió d'habitatges, locals 
industrials, comercial i oficines, així com d'estacionament de vehicles, tant a la 
via pública com a d'altres espais oberts o tancats, i les actuacions 
urbanístiques d’infraestructures d'urbanització, remodelació i rehabilitació 
urbana i dotació de serveis i instal·lacions urbans d'ús i servei públic, tant si 
pertanyen com si no al Patrimoni municipal de sol i d'habitatge. 

• Constitueixen també l'objecte social els actes d'administració i totes les 
operacions annexes necessàries i conseqüents per a la prestació de les 
activitats i serveis abans esmentats, i, en especial, l'adquisició, alienació i 

Taula 88. Dades Borsa lloguer assequible. Igualada. (2011-2019) 

  
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SERVEI MEDIACIÓ/CESSIÓ 18 37 33 28 23 17 18 16 16 

  

CAPTACIÓ - contractes fets en 
l'anualitat 

7 18 10 5 2 1 6 4 2 

SEGUIMENT CONTRACTE 
LLOGUER 

11 19 23 23 21 16 12 12 14 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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gravamen de terrenys i immobles, i la seva urbanització, parcel·lació i edificació, 
tant si pertanyen com si no al Patrimoni municipal de sol i d'habitatge. 

• La resta de facultats que, tant respecte al Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge 
com d'altres actuacions li puguin ser atribuïdes com a entitat urbanística 
especial, de conformitat amb la Llei 2/2002, de 14 de marc, d'Urbanisme de 
Catalunya i altra normativa d'aplicació. 

PIMHA és governada pel seu consell d’administració i disposa d’un personal conformat 

per tres persones en règim laboral. A continuació (veure figura 2), s’adjunta un 

organigrama amb els integrats del seu consell. 

Figura 2. Organigrama PIMHA 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 

 

En l’actualitat gestiona un total de 35 habitatges en règim de lloguer amb un 
preu  assequible, majoritàriament de protecció oficial. De moment, en les promocions 
actuals els habitatges són d’una i dues habitacions. 

5.3.4. Consorci Sociosanitari d'Igualada 

Destacar també els 137 habitatges que es gestionen des del Consorci Sociosanitari 

d’Igualada per a majors de 60 anys, els quals estan qualificats com a Habitatges de 

Protecció Oficial (HPO). 

L’objectiu dels habitatges és garantir que la gent gran visqui en unes condicions al seu 

habitatge i mantenir l’autonomia el màxim temps possible, a la vegada que es beneficia 

d’un ampli nombre de serveis addicionals i de la tutela de professionals sociosanitaris. 

Taula 89. Inventari habitatges de protecció pública de PIMHA Igualada (2020) 

Promocions executades N 

Habitatges plaça del Rei (PIMHA) 6 habitatges 

Habitatges carrer Soledat (PIMHA) 19 habitatges 

Habitatges carrer Nards 10 habitatges 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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A continuació (veure taula 90) es recull l’evolució dels expedients i gestions efectuades 

per l’Oficina d’Habitatge d’Igualada (OHI) i la Promotora Igualadina Municipal 

d’Habitatges (PIMHA).

Taula 90. Inventari habitatges de protecció pública del Consorci Sociosanitari d’Igualada 

(2020) 

Promocions executades N 

VIURE BÉ 1 (Consorci) 66 habitatges 

VIURE BÉ 2 (Consorci) 71 habitatges 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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Taula 91. Expedients i gestions OHI I PIMHA (2011-2020) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIMHA (TOTAL CONTRACTES LLOGUER ACTIUS) 17 26 18 29 31 34 35 33 35 32 

  

NARDS - contractes fets en l'anualitat 1 6 1 3 0 0 1 0 1 0 

PL.REI - contractes fets en l'anualitat 0 3 2 0 1 2 0 1 0 0 

SOLEDAT - contractes fets en l'anualitat 5 5 6 9 3 5 0 1 2 0 

CX- CONVENI AJUNTAMENT- 0 0 7 4 3 0 0 0 0 0 

SAREB/UCI/CX -CESSIÓ AGENCIA- 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 

SERVEI 60/40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SERVEI MESA EMERGÈNCIA  0 0 0 0 0 0 0 0 49 16 

SEGUIMENT ALTRES VIVENDES AGÈNCIA (Dades de 
l'Agència en data 14/01/2019) 

0 0 0 0 0 0 0 0 14  

TRÀMITS PROTECCIÓ OFICIAL 8 149 2 0 0 0 0 0 4 10 

SOL.LICITUD INFORMACIÓ HABITATGE HPO 
        

1  

SOL.LICITUD VISAT CONTRACTE HPO 
        

2  

AUTORITZACIÓ VENDA I LLOGUER HPO 4 1 1 
     

1  

GESTIÓ REVISIÓ PRÈSTEC HPO 4 6 1 
      

 

INSCRIPCIÓ PLA DE XOC 
 

142 
       

0 

AJUTS A LA REHABILITACIÓ 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 

CÈDULES HABITABILITAT 62 76 147 109 90 106 75 90 86 31 

  
PRIMERA OCUPACIÓ 4 28 1 8 4 6 3 73 24 30 

SEGONA OCUPACIÓ 58 48 146 101 86 100 72 17 62 1 

SIDH 0 0 36 26 25 11 12 19 14 22 

ATENCIONS 7.879 8.147 8.272 6.426 6.815 7.026 9.359 10.062 10.250 6.584 

INTERESSATS MEDIACIÓ- CAMPANYA DIPTICS ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- 5 0 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 
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5.3.4. Serveis Socials 

Des de Serveis Socials es treballen diferents problemàtiques en relació a l’habitatge. 

Així doncs, cal tenir en compte les diferents actuacions que es realitzen des d’aquesta 

regidoria que ja tenen un impacte elevat entre els seus usuaris. 

En primer lloc, cal esmentar el seguiment dels casos de famílies en risc o en situació 

d'exclusió residencial. El seguiment a les famílies consisteix en la prestació informació i 

assessorament en l'àmbit de l'habitatge. També s'ofereixen altres serveis com la 

intermediació amb la propietat per evitar la pèrdua de l'habitatge o els ajuts d'especial 

urgència.  

Destacar el projecte d’Higiene i Bugaderia orientat a persones que no disposen de cap 

suport social i/o familiar i els habitatges no reuneixen les condicions òptimes per 

poder portar a terme una higiene personal adequada. D’una banda, s’ofereix un 

espai on poder dutxar-se dignament amb la màxima normalitat possible, 

proporcionant tovalloles, sabó i roba, en aquells casos que sigui necessari. D’altra 

banda s’ofereix un espai on poder fer la bugada. 

També els arranjaments d’habitatges per a afavorir l’accessibilitat al domicili, més 

concretament als banys per facilitar la higiene personal i prevenir accidents 

domèstics; incorporant també ajudes tècniques que milloren l’autonomia funcional 

de les persones, ja siguin majors de 65 anys o amb discapacitat. 

Situacions d’emergència habitacional i reallotjament  

L’Ajuntament ofereix amb l’objectiu allotjaments en hotels o albergs per pal·liar diferents 

casuístiques socials que puguin comportar problemàtiques amb el manteniment de 

l’habitatge. Al municipi existeixen entitats que disposen d’habitatges destinats a diferents 

col·lectius. Així mateix, el consistori disposa d’un habitatge per a situacions 

d’emergència habitacional en l’àmbit dels Serveis Socials (veure taula 91). 

Taula 92. Relació habitatges inserció. 

Entitat / Organisme Habitatges Tipologia 

Grup Àuria 11 
Servei de llar residència temporal o permanent 

per a persones amb discapacitat intel·lectual 

Maristes Igualada 1 Centre Residencial d’Acció Educativa 

Càritas Arxiprestal Anoia-

Segarra 
2 

Habitatge compartit temporal amb suport 

socioeducatiu 

Ajuntament Igualada 1 Habitatge d’estada temporal 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament d’Igualada 

Es disposa també d’altres recursos que tenen per finalitat el reallotjament d’unitats 

familiars en situació d’exclusió residencial: 
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• Mesa d’emergència. Generalitat: La Mesa és un òrgan col·legiat tècnic de 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, competent en la valoració de les 

situacions de vulnerabilitat i d’emergència econòmica i social de les persones en 

risc d’exclusió residencial, ateses i presentades pels serveis socials bàsics 

municipals. L’informe social és el document amb el qual es valora la situació 

d’emergència econòmica i social o el nivell de risc d’exclusió residencial en què 

es troba una persona o unitat de convivència. Aquest informe el fan el Serveis 

Socials Bàsics. 

• Programa 60/40: En els casos que no es pugui obtenir habitatges de la Mesa 

d’emergència perquè no n’hi ha, l’Ajuntament pot llogar un habitatge del parc 

privat amb la finalitat de reallotjar els titulars de la sol·licitud valorada 

favorablement per la Mesa i que l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya (AHC) es 

faci càrrec del 60% de l’import. Aquesta mesura s’activa pels casos destinats a 

reallotjar persones amb valoració favorable de la Mesa d’emergències i on les 

administracions actuants no disposin de cap altra alternativa de reallotjament. 

Actualment a Igualada hi ha un habitatge del programa 60/40. 

• Llar d’urgències: Acolliment residencial d’urgència per a situacions puntuals de 

força major; activació del protocol davant una catàstrofe: incendi, esfondrament. 

L’acolliment suposa pernoctar en un hotel de la ciutat 

Subministraments i pobresa energètica 

Des de Serveis Socials s’impulsen també actuacions per garantir els subministraments 

bàsics i lluitar contra la pobresa energètica. Entre els quals: 

• Taula per garantir els subministraments bàsics: Al 2016 l’Ajuntament 

d’Igualada sol·licita, al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona, suport 

per la creació d’una comissió de treball per garantir els subministraments bàsics 

a famílies d’Igualada. Al mateix any, l’entitat Ecoserveis, elabora una diagnosi de 

la situació del municipi amb la participació de diferents agents del territori, que  

serveix com a punt de partida per elaborar un Pla d’acció que es va començar a 

posar en marxa el 2017.  La Taula es convoca i es coordina des del PLACI.  

• Agents de detecció de pobresa energètica: Una de les dificultats que 

s’enfronta en relació a la detecció de pobresa energètica és que hi ha persones 

en situació de necessitat que no acudeixen a demanar ajuda als serveis bàsics 

d’atenció social fins que la problemàtica ja es troba en un estadi força avançat: 

talls, impagaments, etc. Per millorar aquesta dificultat es crea una xarxa de 

detecció de casos de pobresa energètica formada per diferents agents de la 

ciutat. Actualment en formen part: Bombers, SEM, Escoles públiques de 

primària, SAD, TS de Salut, Policia Local, OMIC, Radars, Càritas, SIE, Casal 

Cívic Montserrat i Casal del Passeig. Durant el 2019 s’ha detectat 94 situacions 

a través d’aquesta xarxa.  

• Auditories energètiques: El programa d’auditories i intervenció als habitatges 

en situació de pobresa energètica millora l’eficiència energètica de les llars, 

redueix les despeses d’aquestes llars en subministraments bàsics (electricitat, 

aigua i gas) i millora la qualitat de vida de les persones en situació de 

vulnerabilitat. El programa, fet amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, 

inclou dues visites a domicili a partir de les quals es dissenya i s’implanta una 
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intervenció integral, amb la instal·lació d’aparells de monitoratge de consum, 

l’anàlisi de factures i hàbits de despesa i el recull de dades de diagnòstic social.  

• Assessoria energètica per a les famílies usuàries de serveis socials bàsics: 

Des del febrer del 2019 es compta amb una assessora energètica per orientar i 

assessorar a persones beneficiaries de serveis socials en temes d’eficiència 

energètica.  

5.3.5. Altres iniciatives 

Punt de Mediació Ciutadana 

El Servei de Mediació Ciutadana és un servei públic per resoldre els conflictes de forma 

dialogada confidencial i gratuïta. L’objectiu és tractar qualsevol conflicte derivat de la 

convivència ciutadana, relació amb els veïns, conflictes familiars, escolars i els derivat 

dels espais públics. 

Punt d’Atenció Jurídica 

Servei que informa, orienta i assessora en qüestions jurídiques de caràcter general (dret 
de família, arrendaments i propietat horitzontal, impagaments i endeutament, dret penal 
i dret administratiu. 

El servei proporciona informació respecte a la documentació necessària per sol·licitar el 
dret a l’assistència jurídica gratuïta. S’ubica al Casal Cívic del Barri Montserrat. 

Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) 

El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats 

financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes 

hipotecaris del seu habitatge principal. 

Els àmbits d'atenció ciutadania que s'ofereixen són: 

• Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es trobin en dificultats per 

pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb 

garantia hipotecària que —per impagament— estiguin en risc de perdre el seu 

habitatge principal. 

• Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules 

abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució. 

• Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer 

on l'arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s'hagi adjudicat en 

subhasta l'habitatge llogat.  

La Diputació de Barcelona, a través del Servei d'Acció Social i l'Oficina d'Habitatge, 

impulsa aquest servei de manera concertada amb el Servei Ofideute de la Generalitat 

de Catalunya, els Ajuntaments, els consells comarcals i els col·legis d’cdvocats de la 

demarcació de Barcelona. El servei està ubicat al Centre Cívic del Barri Montserrat, on 

hi ha l’advocada designada per el servei. 
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Seguiment d’habitatges buits 

El consistori va fer una petició a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) per tal de 

disposar de les dades del Registre d’habitatges Buits i ocupants sense títol habilitant. 

Aquestes dades s’han treballat i s’han demanat les dades del Padró per creuar-les amb 

les del consum d’aigua. 

Des de l’Àrea d’Habitatge es va demanar assessorament a la Diputació de Barcelona 

per tal de disposar d’estratègies d’actuació per tal de mobilitzar els habitatges buits i els 

que estan ocupats il·legalment. Un dels objectius és disposar d’un programa 

d’inspeccions.  

Estudi del parc de conservació del centre històric Igualada i els primers eixamples 

(2017) 

Des del Departament de Qualitat Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada es va 

impulsar l’any 2017 l’Estudi del parc d’habitatges i el seu estat de conservació del centre 

històric d’Igualada i els primers eixamples. El projecte va sorgir davant la necessitat de 

saber amb més precisió el seu estat i el parc d’habitatges. Aquest estudi es caracteritza 

per un tractament de dades molt detallat i amb un treball de camp exhaustiu. Així es pot 

arribar a les primeres conclusions que reflecteixen, d’una manera força ajustada, la 

realitat de la ciutat. 

L'àmbit estudiat comprèn una superfície total de 292.75 m2, és a dir, gairebé 30 ha, i 

comprèn el centre històric d’Igualada – antic recinte medieval emmurallat i els primers 

eixamples de la ciutat situats a l’oest i al l’est del centre. Es va realitzar sobre un total de 

1.053 finques. 

PDU del Rec 

L’Ajuntament d’Igualada està realitzant els estudis previs per a la modificació puntual 

del planejament urbanístic en aquest sector de la ciutat. 

Es promourà un desenvolupament urbà equilibrat i coherent de l’àmbit, i que tinguin com 

a un dels eixos estructuradors la mixtura d’usos. Proposant nous usos terciaris, 

comercials i empresarials i, alhora, capacitat per créixer en població (habitatges), per tal 

de reactivar l’activitat econòmica i la dinamització social de l’àmbit.  

Noves promocions 

Actualment, a Igualada hi ha en marxa tres promocions d’habitatge d’ús social, 

engegades per diferents agents: 

• Al carrer Sant Carles número 58 que promou PIMHA. Està en fase de resolució 

de qualificació provisional HPO i ja escripturada. S’estimen un total de 12 

habitatges. 

• Al carrer Joan Serra número 2 i al carrer Virtut 13 que promou l’INCASOL i que 

estan en fase de redacció del projecte executiu. S’estimen 24 i 36 habitatges 

respectivament. 
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Bonificacions fiscals 

Les ordenances fiscals recullen diferents tipus de bonificacions. En primer lloc, la 

bonificació a l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) a les famílies nombroses, 

monoparentals i pensionistes. Aquest tràmit les permet gaudir d’un descompte en la 

quota d’aquest import, en base a les bonificacions de la legislació específica de famílies 

nombroses, la renda anual i el valor cadastral de l’immoble. 

Respecte a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) existeix una 

bonificació del 95% a favor de les obres d’arranjaments de façanes, obres  de reforma i 

rehabilitació d’elements comunitaris amb antiguitat superior als 45 anys. També és 

present una bonificació del 50% en les obres de reforma i rehabilitació d’interior 

d’habitatges. 

Recàrrecs fiscals 

El consistori disposa de mesures per mobilitzar el parc d’habitatges buit del municipi. És 

el cas del recàrrec del 50% de l’IBI als immobles d’ús residencial desocupats segons el 

que dicta l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la redacció introduïda per 

la llei 51/2002 de 27 de desembre. 

Mesures davant la situació de la pandèmia COVID-19 

HABITATGE 

• Es va impulsar una moratòria de PIMHA dels lloguers dels seus habitatges. 

• Es va donar suport telefònic des del Departament d’Habitatge durant la 

tramitació d’ajuts al lloguer (tant l’específica COVID  com l’ordinària MITMA) 

donat que estaven pensats per fer sol·licitud de forma telemàtica, i hi havia 

moltes persones que malgrat tenir els recursos tècnics tenien dificultats en fer el 

tràmit. 

• Es va oferir la tramitació presencial amb cita prèvia per totes aquelles 

persones que no tinguessin els mitjans tècnics o dificultats en la tramitació. 

• Es va fer publicitat i difusió de totes les convocatòries d’ajuts. També es va 

treballar de forma coordinada amb Serveis Socials i es va fer traspàs de tota 

aquella informació que podia ser rellevant per a les persones ateses per aquest 

servei. De la mateixa manera, es va treballar coordinadament amb Dinamització 

econòmica per fer arribar la informació de convocatòries específiques. 

• Es va habilitar una adreça genèrica per consultes específiques sobre 

habitatge. 

TAXES 

• Ajornament dels terminis de pagament de l’IBI, impost de circulació, la taxa de 

guals i la taxa de residus domèstics. 
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ÀMBIT SOCIAL 

• Augment de les acollides de persones i famílies amb dificultats per fer front a 

la cobertura de les necessitats bàsiques, que s’han vist afectades per un ERTO 

o s’han quedat sense feina. 

• Adequació de l’alberg de Pelegrins, com a  equipament temporal d’urgència 

per a persones sense llar; hi ha hagut fins a 5 persones els dies de perímetre de 

conca  i posteriorment hi ha hagut dues unitats familiars. 

• Es van incrementar els ajuts d’urgència socials i per emergència 

habitacional 

• Es va posar en marxa el punt d’assessorament energètic d’Igualada que 

ofereix la informació, l'atenció i la intervenció necessària per a què les persones 

puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l'accés 

als subministraments bàsics. 

5.3.6. Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 

en els contractes d’arrendament d’habitatge  

El setembre de 2020 entra en vigor la Llei de mesures urgents en matèria de contenció 

de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i de modificació de la Llei 

18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016. 

Aquesta llei té l’objectiu de contenir els preus del lloguer i és d’aplicació als contractes 

signats després de la seva aplicació. La llei afecta les àrees amb mercat d'habitatge 

tens, en aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior —si va 

ser firmat en els últims cinc anys— i no pot superar l’índex de referència de preus de la 

Generalitat. 

La llei s’aplica: 

• A les àrees amb mercat d'habitatge tens. La Llei inclou de manera transitòria 60 

municipis catalans en aquesta categoria, els que tenen més de 20.000 habitants. 

• Als habitatges que estiguin destinats a residències permanents. 

• Estan exclosos de la llei els habitatges subscrits abans de l'1 de gener de 1995, 

els de protecció oficial, d'inserció, lloguer social, polítiques socials o els de 

caràcter assistencial i lloguer social obligatori. 

• Existeixen excepcions en cas d’obra nova, si existeix relació de parentiu o bé si 

la persona propietària és vulnerable. 

La competència per a efectuar la declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens i per a 

acordar-ne la revisió correspon al departament de la Generalitat competent en matèria 

d'habitatge. Tot i així, la competència pot ser exercida també pels ens locals següents 

en els seus àmbits territorials: 

a) A la ciutat de Barcelona, per l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant un acord 
de l'òrgan municipal competent. 
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b) A l'àmbit metropolità de Barcelona, per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
iniciativa pròpia o a sol·licitud dels municipis que la integren, mitjançant un acord 
del Consell Metropolità. 

El Govern ha posat a disposició dels ajuntaments i de tots els ciutadans l’índex de 

referència de preus de lloguer amb l’objectiu de modular els preus del mercat de lloguer 

en les denominades àrees de mercat d’habitatge tens.  

Així, l’índex és un indicador de consulta pública amb caràcter informatiu que permet 

conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat 

en una zona i amb unes característiques definides per qui fa la consulta, alhora que 

orienta sobre el preu mínim i el preu màxim que aquest mateix habitatge pot arribar a 

tenir. Aquesta eina es nodreix de les dades reals de pràcticament 400.000 contractes 

de lloguer dipositats al Registre i dipòsit de les fiances dels contractes de lloguer de 

Catalunya de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), i està connectada amb la base de 

dades de cèdules. 

Al annex de la llei s’inclouen els municipis inclosos dins la declaració transitòria d'àrees 

amb mercat d'habitatge tens, entre els quals hi ha Igualada. Per tant, la llei 11/2020 

afecta a la capital de l'Anoia i regula mitjançant l'índex de referència els preus dels 

contractes de lloguer. 
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6. DIAGNOSI 

6.1. Resum de la situació de l’habitatge al municipi  

6.1.1. El paper del municipi en el context territorial residencial 

• Igualada és la capital de la comarca de l’Anoia, situada en el sistema central català. 

És una de les ciutats situades en el sistema central català (conformat per les 

comarques de l’Anoia, el Bages i Osona), integrada en el que es coneix com a 

sistema de ciutats intermèdies. 

• El municipi exerceix un rol de capitalitat i centralitat tant comarcal com de la Conca 

d’Òdena. 

Exerceix com a nucli central d’una conurbació formada amb els municipis de Santa 

Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i el nucli de població del Pla d’Òdena. 

Alhora, és la capital política de l’Anoia. Això li proporciona diversitat de serveis 

educatius, sanitaris, comercials, culturals i de serveis públics.  

• Dos elements condicionen la formació de la ciutat: Al sud i est la confluència dels 

rius Anoia i Òdena, i al nord la infraestructura de l’A-2. 

Ambdós dibuixen els límits de la seva estructura urbana i condicionen el seu encaix 

amb els municipis del voltant. 

• L’autovia A-2, les carreteres C-37 i C-15, i els FGC són les principals vies de 

comunicació i transport. 

L’A-2 uneix Barcelona i Lleida, la C-15 és l’eix estructurant del Penedès des de 

Vilanova i la Geltrú fins a Igualada, la C-37 connecta l’eix Valls-Igualada-Manresa. 

La parada de la línia de FGC R6/R60 connecta la ciutat amb Barcelona. 

• Igualada presenta diversitat de teixits urbans i tipologies edificatòries.  

El nucli antic presenta traçats irregulars i edificació antiga, en canvi als diferents 

barris del municipi hi trobem tant tipologia unifamiliar com plurifamiliar. 

• El municipi disposa de potencial d’atracció de població de municipis adjacents i de 

Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. 

Les dades dels fluxos intermunicipals segons el Padró municipal indiquen que la 

principal arribada de nova població prové de Vilanova del Camí, Barcelona, Santa 

Margarida de Montbui, Òdena i l’Hospitalet de Llobregat.  
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6.1.2. Les problemàtiques i perspectives d’accés i preservació de 

l’habitatge 

• El perfil socioeconòmic de la població és de nivell mig-baix.  

Els habitants d’Igualada presenten un nivell de renda lleugerament inferior a la 

mitjana catalana (93,7%). També l’atur és un indicador explicatiu, que en els últims 

10 anys s’ha situat un punt per sobre de la mitjana catalana i la província. 

• Tant el preu de l’habitatge en propietat com del lloguer són significativament inferiors 

en comparació a la mitjana catalana. 

El preu de venda total per m2 construït al municipi és de 1.252,83€/m2, mentre que 

a l’Anoia és de 1.126,65€/m2 i a Catalunya de 2.227,10€/m2. Pel que fa al lloguer la 

mitjana de preu mensual a Igualada és de 481,80€, mentre que a l’Anoia és de 

484,97€ i a Catalunya del 735,36€. 

• L’esforç econòmic mensual que comporta el lloguer d’un habitatge a Igualada és del 

25,3% de la renda familiar, i del 32,6% en el cas de la propietat. 

Així doncs, tot i que el municipi presenta un nivell de renda inferior al de Catalunya 

(16,5 milers d’euros a Igualada per 17,6 a Catalunya), els preus més baixos de 

l’habitatge fan que l’esforç econòmic per costejar l’habitatge sigui menys elevat que 

en altres àmbits territorials. 

Des 2016 a 2018 observem l’estabilització de l’esforç pel que fa a la compra, però 

en el lloguer s’ha incrementat des del 27,8%. 

• D’acord amb el creuament de diferents dades, s’han identificat un total de 126 

habitatges amb ocupació irregular. 

També la informació proporcionada per entitats socials i pels serveis socials 

municipals ens indiquen l’existència de famílies amb vulnerabilitat residencial que es 

veuen obligades a ocupar irregularment habitatges en mal estat, i sovint corresponen 

a un perfil de persones i famílies immigrades. 

• A continuació es presenten les previsions i necessitats per al compliment del 15% 

de solidaritat urbana. 

Aquestes dades van ser proporcionades per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió 

Social de la Generalitat de Catalunya, atès que la primera versió del PTSHC no 

inclou Igualada com a àrea residencial de demanda forta i acreditada, i per tant no 

s’establien càlculs en relació al compliment del mandat de solidaritat urbana (objectiu 

15% d’habitatges d’ús social). 
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Segons la informació traslladada, aquest 15% es podrà complir en col·laboració amb 

altres municipis amb què es formi un continu urbà, com és el cas d’Igualada amb 

Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui. 

Projecció de dades proporcionades per la Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social 

Llars estimades 2026 17.243 

Habitatges socials existents 1.456 

Objectiu 2026 1.727 

Nous habitatges d’ús social 271 

 

• L’equip redactor detecta l’existència de diferents col·lectius socials amb 

problemàtiques d’accés a l’habitatge. 

Aquests són: joves no emancipats, famílies en risc d’exclusió, famílies vulnerables 

(excloses) i persones amb mobilitat reduïda. 

A continuació es presenta una proposta d’estimació de les necessitats d’habitatge 

que es determinen en aquest Pla per als següents 6 anys i la possibilitat de fer front 

a aquestes necessitats segons el planejament actual. 

 

 

Necessitats habitatges i ajuts calculades segons col·lectiu 

 HPO 
lloguer 

Allotjaments 
dotacionals 

Habitatges 
d’emergència 

Total 
habitatges 

Ajuts en 
matèria 

d’habitatge 

Futures llars joves 25 25  50 116 

Famílies en risc 
d’exclusió residencial 

203   203 2.492 

Famílies vulnerables   49  49  

Persones mobilitat 
reduïda  

    65 

TOTAL 228 25 49 302 2.553 
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• Segons els càlculs realitzats en aquest Pla es determina  la necessitat de disposar 

de 302 habitatges d’ús social per diferents col·lectius. Aquestes necessitats en 

matèria d’habitatge són diferents per a cada col·lectiu descrit. 

• El col·lectiu juvenil, generalment amb ingressos baixos i amb poca capacitat 

d’estalvi, pot tenir problemes d’emancipació (fins el 34% de les futures llars joves 

poden ser demanda exclosa). 

• Sobre aquest percentatge de futures llars joves excloses del mercat s’estableix que 

el 30% es podran cobrir amb habitatge social i el 70% amb ajuts a l’habitatge. Alhora 

es determina que entre els joves de 20 a 24 anys el més adient segons necessitats 

és l’allotjament dotacional i pels joves de 25 a 34 anys HPO. 

• Les famílies en risc d’exclusió social es determinen segons el nombre de llars que 

reben ajuts al lloguer de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, o bé que no tenen els 

ingressos mínims per rebre’n, i perceptors d’ajuts econòmics d’especial urgència. 

D’aquestes creiem desitjable que el 30% es cobrissin amb HPO i la resta amb ajuts 

a l’habitatge. Aquests ajuts a l’habitatge anirien decreixent any a any a mesura que 

augmentés l’oferta d’HPO i pogués cobrir aquestes necessitats. 

• És en el cas de famílies vulnerables, atès el seu context de precarització estructural, 

que s’aposta per una solució a partir d’habitatges d’emergència. 

• Per a les persones amb mobilitat reduïda es pren com a referència el nombre total 

de discapacitats físics motòrics distribuïts en habitatges sense condició 

d’accessibilitat (71,4%), dels quals el 30% requeriran d’ajuts. 

• El potencial total d'habitatge segons el planejament vigent és de 984 habitatges 

nous, dels quals 187 estan previstos com a habitatge protegit. 

Així doncs, el planejament vigent d’Igualada no podrà donar resposta al percentatge 

de solidaritat urbana que haurà d’assolir el municipi, i caldrà buscar altres fórmules. 

 
16 Aquestes són les possibilitats plantejades amb el planejament actual. Caldrà analitzar si és 
possible realitzar modificacions per augmentar el nombre d’habitatges total. 

Possibilitat de fer front a aquestes necessitats amb el planejament actual16 

Habitatge lliure 797 

HPO 187 

Total 984 
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• Els solars pendents d’edificar, les promocions d’habitatge pendents de finalitzar i la 

densitat no esgotada de les edificacions ja construïdes, tampoc donen resposta a 

aquesta necessitat de solidaritat urbana. 

L’estudi que està redactant l’Ajuntament indica la possibilitat de construir 1.348 

habitatges nous en solars no construïts, promocions no finalitzades i sectors 

pendents de desenvolupar. A aquests caldria afegir la capacitat no esgotada de la 

densitat de moltes edificacions. Aquestes diferents opcions no estan en mans 

públiques, sinó privades. 
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6.1.3. Les  problemàtiques i perspectives de conservació i ús adequat del parc  

residencial 

• El municipi presenta diversitat en la densificació i el teixit urbà, com a resultat d’un 

llarg procés de creixement urbà. 

Així doncs, trobem habitatges familiars i unifamiliars en diferents zones i barris de la 

ciutat. 

• Igualada presenta un alt percentatge d’habitatge buit. 

Les dades del Cens del 2011 i l’estudi del parc d’habitatges del centre (2017), ens 

indiquen un percentatge elevat d’habitatge desocupat, que es concentra al centre 

històric que arriba fins al 28% del total d’habitatges del centre i els primers eixamples. 

L’estudi que actualment està elaborant l’Ajuntament confirma que, en les seccions 

estudiades fins el moment, el percentatge d’habitatge buit és del 12,7%. 

• En el mostreig realitzat per l’equip redactor, el 17,9% d’edificis presenten 

deficiències greus i/o molt greus. 

Molt probablement els edificis que presenten un pitjor estat de conservació són els 

que romanen buits. Atès que l’estudi d’habitatges del centre (2017) apunta una alta 

concentració d’habitatge buit al centre i estima que fins el 22% d’habitatges 

d’aquesta zona estan en mal estat. 

• Segons les dades del Cens de l’INE del 2011, les condicions d’accessibilitat al 

municipi (graons, barreres arquitectòniques, etc.) són lleugerament favorables a les 

del conjunt de Catalunya. 

El 51,2% dels habitatges de PB+3 o més plantes disposen d’ascensor, enfront del 

28,9% de la mitjana catalana. 

• Pel que fa a l’eficiència energètica, només el 7,2% dels edificis es regeixen pels 

criteris del codi tècnic de l’edificació de 2007. 

Són els edificis del centre del municipi els que presenten més mancances pel que fa 

a l’eficiència energètica, on s’estima que hi ha edificis sense aïllament tèrmic. 

• Des de l’Ajuntament s’està promovent una dinàmica de rehabilitació de les façanes 

al municipi, una actuació dirigida a millorar l’estat de conservació dels exteriors dels 

edificis del centre. 

• Destacar que, ens els últims 3 anys, s’han portat a terme 218 Ordres d’Execució, 25 

d’aquestes són per edificis en mal estat i 52 per façanes.   
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6.1.4. Els condicionants i perspectives del planejament i el sòl municipal  

• El terme municipal ocupa una extensió de 8,11 km2, el qual la gran majoria és ja sòl 

urbà consolidat. 

• Un terme municipal de reduïdes dimensions, la urbanització de quasi tot el sòl 

disponible i l’esgotament de l’actual planejament limiten el creixement residencial. 

El potencial d'habitatge amb els sectors que resten per desenvolupar segons el 

planejament vigent és de 984 habitatges nous, dels quals 187 estan previstos com 

a habitatge protegit. 

No obstant, cal tenir en compte hi ha la possibilitat d’augmentar la densificació en 

certes àrees del municipi per augmentar la capacitat residencial. 

• La ciutat disposa d’un espai que és d’ús industrial (El Rec) que permetria la 

requalificació per a poder-hi fer habitatge. 

L’Ajuntament està realitzant els estudis per a la modificació puntual del planejament 

del sector.. 
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6.1.5. La capacitat d’intervenció municipal  

• L’Ajuntament ha millorat la seva situació financera respecte 2020, i actualment té un 

deute viu del 64,1% de la xifra total d’ingressos liquidats.  

Així doncs, a nivell legal, el consistori té la possibilitat de  realitzar operacions de 

crèdit per a inversions en matèria d’habitatge.  

• El consistori disposa d’experiència en la gestió de polítiques d’habitatge. 

Fa temps que disposa d’instruments de gestió i recursos en aquest àmbit. 

• Les polítiques d’habitatge s’organitzen de manera interdepartamental. 

Des de la Promotora Igualada d’Habitatges (PIMHA) i des de l’Oficina Local 

d’Habitatge es realitzen les polítiques d’habitatge, en col·laboració amb les 

regidories d’Acció Social i Urbanisme.  

El consistori té constituït el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge (PPSH). 

• Des del consistori s’ha apostat per desenvolupar polítiques per frenar la pobresa 

energètica.  

Destaquem la Taula de Subministres i el Punt d’Assessorament Energètic. 

• El municipi compta amb entitats que treballen en el camp de l’habitatge des de 

diferents perspectives. 

Es disposa d’un espai de participació mitjançant la Xarxa per a la inclusió que ofereix 

suport a l’exclusió residencial. 
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6.2. Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 

Debilitats Amenaces 

• Un terme municipal de dimensions reduïdes i amb un alt nivell urbanitzat, junt 

amb un planejament quasi esgotat, no permeten un horitzó de creixement 

d’habitatge elevat a curt termini per complir amb l’objectiu de solidaritat urbana. 

• Perfil socioeconòmic mig baix i presència de col·lectius socials en situació de 

vulnerabilitat residencial que requereixen de solucions a problemàtiques 

diverses. 

• La zona del centre i dels primers eixamples del municipi presenta mal estat de 

conservació, d’accessibilitat, d’eficiència energètica,  així com un alt percentatge 

d’habitatges buits. 

• Recursos humans i tècnics insuficients per desenvolupar les polítiques 

d’habitatge futures. 

 

• Dinàmica de preus a l’alça del mercat de lloguer, reforçada per l’arribada de 

població de l’Àrea Metropolitana amb major poder adquisitiu.  

• L’arribada de la pandèmia del COVID-19 pot comportar una crisi econòmica que 

repercuteixi en els col·lectius socials més vulnerables en l’accés i el 

manteniment a l’habitatge. 

• L’aprovació del nou PTSHC obligarà en els propers 20 anys a que hi hagi 1.166 

nous habitatges destinats a polítiques socials. Aquesta obligació, en contrast al 

llindar d’habitatge protegit de l’actual planejament, fa difícil el compliment de 

l’objectiu del 15% de solidaritat urbana. 

 

 

Fortaleses Oportunitats 

• Municipi amb rol de centralitat que disposa de serveis i bones comunicacions. 

• Ajuntament amb expertesa en les polítiques d’habitatge i amb predisposició per 

ampliar el coneixement del parc existent per aprofundir en les polítiques 

d’habitatge. 

• L’Ajuntament té constituït el Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge (PPSH). 

• Al municipi hi treballen entitats que desenvolupen polítiques d’habitatge per a 

gent gran i les  persones amb diversitat funcional. 

 

• Possibilitat d’implementar polítiques d’habitatge d’àmbit supramunicipal a través 

de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, entre elles l’assoliment del 15% de 

l’objectiu de solidaritat urbana de forma mancomunada. 

• La modificació del planejament del Rec, que pot possibilitar la transformació 

integral del barri, generant nous usos residencials. També es podrien fer altres 

modificacions del PGOU per tal de crear noves àrees residencials. 

• Disponibilitat d’un parc d’habitatge buit i en mal estat que podria ser utilitzat per 

a polítiques d’habitatge. 

• L’arribada de fons comunitaris Next Generation que probablement una part 

aniran destinats a la rehabilitació d’edificis d’habitatges per millorar l’eficiència 

energètica. 

• Possible conversió de locals comercials en habitatges, en àrees no comercials. 
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6.3. Síntesi: elements clau per a la definició de la política 

local d’habitatge 

Es considera que els elements clau són els següents: 

• L’Ajuntament disposa de l’expertesa i els recursos per desenvolupar les polítiques 

d’habitatge en els següents anys. 

• Tot i així, és necessari augmentar tant els recursos econòmics com humans per fer 

front a la problemàtica d’accés a l’habitatge. 

• Cal aprofitar tot el parc d’habitatges buit i en mal estat per tal desenvolupar polítiques 

de rehabilitació. 

• Vistos els col·lectius vulnerables del municipi, cal ampliar i personalitzar les 

polítiques segons les necessitats de cadascun d’ells. 

• La situació de crisi sanitària actual, que molt probablement desembocarà en una 

situació de crisi econòmica, requerirà incrementar els recursos destinats a polítiques 

socials d’habitatge. 

• La conurbació d’Igualada (Conca d’Òdena) és un marc territorial de referència per 

tal d’acordar polítiques que superin els límits municipals i així actuar sobre la ciutat 

real. 

• Es podria actuar sobre el planejament urbanístic actual per tal d’explorar noves 

àrees de creixement residencial o canvi d’usos. L’Ajuntament ja està elaborant els 

estudis per a la modificació puntual al sector del Rec. 

• La modificació del planejament per permetre els usos residencials en planta baixa 

també permetrien el creixement residencial d’Igualada amb més habitatge d’ús 

social. 
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7. DIRECTRIUS. OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

7.1. Objectius generals 

Vista la diagnosi a tenir en compte per a definir l’estratègia d’actuació, es proposen els 

objectius generals següents: 

1- Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge. 

La població d’Igualada disposa d’un perfil socioeconòmic de nivell mig-baix. En 

aquest sentit, al municipi es detecten perfils amb problemàtiques associades a 

l’habitatge. De l’anàlisi realitzada s’identifiquen diferents col·lectius socials, amb 

problemàtiques diferenciades, que requereixen de polítiques específiques. El quals 

són les persones joves, les persones amb mobilitat reduïda i les unitats familiars en 

situació d’exclusió residencial o en risc d’estar-hi. 

La pandèmia del COVID-19 ha comportat una situació econòmica difícil per a les 

famílies vulnerables, especialment pel que fa a l’habitatge. Aquesta pot esdevenir 

una situació a tenir en compte a l’hora de dissenyar i executar estratègies adreçades 

a l’atenció d’aquests col·lectius. 

Aquests col·lectius disposen de perfils i característiques socioeconòmiques i 

demogràfiques diferenciades, fet que comporta el disseny d’estratègies i actuacions 

adaptades a les diferents necessitats. 

2- Promoure la rehabilitació del parc residencial. 

En l’anàlisi efectuada s’observa com, en termes generals, la conservació dels edificis 

és millorable, en especial a la zona del nucli antic i el centre, on es concentren 

edificacions en mal estat i en situació de desocupació. 

Tot i que l’Ajuntament d’Igualada ja venia treballant en aquesta línia, afavorint 

algunes actuacions per fomentar la rehabilitació, cal continuar incidint en aquesta 

direcció promocionant polítiques de conservació del teixit urbà. 

També hi ha marge de millora en alguns àmbits, com ara el de l’accessibilitat dels 

edificis, o l’eficiència energètica. Aquest últim, a més, es converteix en una prioritat 

no ja d’àmbit local, sinó de país i mundial amb la necessitat de lluita contra el canvi 

climàtic.  

3- Mobilitzar l’habitatge buit. 
 

De l’anàlisi i el diagnòstic desenvolupats s’infereix que el municipi disposa d’un 

percentatge significatiu d’habitatge buit, en especial a la zona del nucli antic i el 

centre. Habitatges que, com ja s’ha comentat, es troben molts cops en un mal estat 

de conservació. 

Així doncs, cal que consistori desenvolupi actuacions per mobilitzar i rehabilitar 

aquests habitatges, en el que pot ser una oportunitat per augmentar el nombre 

d’habitatges d’ús social al municipi. 
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Cal remarcar que el consistori ja ha començat a efectuar una tasca de detecció del 

parc d’habitatge vacant, i caldrà, en un futur, continuar desenvolupant actuacions 

per incentivar l’ús d’aquests immobles. 

4- Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal.  

Cal tenir en compte la possibilitat de desenvolupar polítiques d’habitatge a través de 

la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, un marc territorial propi que pot resultar 

efectiu en l’ús de diferents recursos i estratègies en l’àmbit de l’habitatge.  

Així, el consistori pot començar a explorar la possibilitat d’establir les bases per a la 

coordinació i l’ús d’eines administratives amb la resta de municipis que conformen 

la mancomunitat en el desenvolupament de polítiques d’habitatge, així com també 

en la consecució compartida de l’Objectiu de Solidaritat Urbana. 

5- Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge. 

Malgrat l’Ajuntament d’Igualada ja disposa d’experiència en la gestió de polítiques 

d’habitatge, es fa necessari l’increment de les actuacions, tot aprofitant instruments 

i recursos administratius que actualment l’Ajuntament no té activats. 

Així, aquest objectiu general contempla diferents estratègies, entre les quals 

s’inclouen modificacions en el planejament per augmentar el sostre residencial, l’ús 

d’instruments de seguiment, avaluació i participació en les polítiques d’habitatge, 

entre d’altres. 
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7.2. Estratègies 

Per a cadascun dels objectius generals descrits, es proposen diferents estratègies a 

partir de les quals s’enquadraran les diferents actuacions a desenvolupar: 

1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge. 

1.1. Realitzar seguiment i atenció als col·lectius vulnerables 

En aquest apartat englobarem aquells serveis i actuacions que l’Ajuntament ja 

està portant a terme per atendre les necessitats dels diferents col·lectius socials 

vulnerables. Més concretament hi reflectirem les actuacions d’atenció a les 

persones i famílies, així com els serveis i actuacions que els donen suport. 

També s’inclouen propostes de noves actuacions fruit del treball realitzat amb el 

PLH, que a través de diferents estratègies pretenen potenciar els recursos cap 

als col·lectius amb problemàtiques en relació a l’habitatge. 

1.2. Facilitar ajuts per a l’habitatge 

En aquest cas també es tenen en compte aquelles actuacions de suport a les 

famílies, però que s’acaben materialitzant en la provisió o sosteniment de 

l’habitatge en forma d’ajuts econòmics. 

1.3. Construcció de nou habitatge social 

També es reflectiran aquelles actuacions, algunes que l’Ajuntament ja porta a 

terme i d’altres que es proposa iniciar de nou, per a la dotació i gestió d’habitatge 

d’ús social. 

1.4. Promoure la transformació d’habitatge lliure per a l’ús social 

Aquest apartat inclou aquelles actuacions que tenen per objectiu incentivar la 

conversió d’habitatge d’ús social del mercat lliure. Promocionant incentius cap 

als propietaris per fomentar la Borsa de Lloguer Assequible, però també adquirint 

nou habitatge o treballant per captar habitatges per a famílies vulnerables en 

altres modalitats. 

2.  Promoure la rehabilitació del parc residencial. 

2.1. Incentivar la rehabilitació d’edificis en mal estat. 

Les actuacions previstes en aquest apartat pretenen continuar els esforços 

realitzats durant els últims anys per part de l’Ajuntament per facilitar les obres de 

manteniment als edificis d’habitatges. 

2.2. Millorar l’accessibilitat del parc residencial. 

Un altre dels àmbits on també hi ha marge de millora és en promoure 

l’accessibilitat als edificis d’habitatges, contemplant-hi també la mobilitat dels 

habitatges per facilitar la qualitat residencial per a persones amb mobilitat 

reduïda.  
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2.3. Impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica. 

L’eficiència energètica del parc residencial és un dels reptes del municipi.  En 

aquest apartat s’engloben les actuacions que tenen com a objectiu millorar 

l’eficiència energètica, a través de diferents línies d’actuació, entre les quals 

s’inclouen: Subvencions per promoure les energies renovables, assessorament 

en temàtica de consum o bonificacions per promoure la instal·lació d’energia 

solar als edificis, entre d’altres. 

3. Mobilitzar l’habitatge buit. 

3.1. Incentivar la mobilització del parc vacant. 

Caldrà disposar de diferents estratègies per tal de mobilitzar el parc vacant existent 

en el municipi, mitjançant eines com l’acompanyament i les bonificacions que 

estimulin als propietaris. Un dels recursos a emprar és l’impuls a un programa de 

masoveria urbana que potenciï aquest model tinença per tal de fomentar 

l’emancipació de les persones joves del municipi.  

3.2. Impuls d’eines administratives per a la mobilització. 

Alhora, serà necessari impulsar eines que permetin detectar i fer seguiment dels 

habitatges buits i, en conseqüència, desenvolupar mesures per fomentar-ne el seu 

ús. 

4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal. 

4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca 

d’Òdena.  

En aquesta línia estratègica d’actuació inclourem aquelles accions que 

l’Ajuntament podria desenvolupar amb la Mancomunitat de La Conca d’Òdena. 

Aprofitant l’existència de polítiques coordinades amb els municipis 

mancomunats, s’explorarà la possibilitat d’ampliar l’àmbit de col·laboració a les 

polítiques d’habitatge. 

5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge. 

5.1. Modificacions en el planejament per incrementar el sostre residencial. 

En aquesta estratègia contemplem les actuacions que es derivin del 

desenvolupament dels sectors i modificacions en el planejament amb l’objectiu 

d’augmentar el sostre residencial del municipi. 

5.2. Promoure nous instruments per les polítiques d’habitatge. 

En aquest apartat es contempla la promoció de diferents recursos per a 

desenvolupar polítiques d’habitatge. Entre les quals s’engloben instruments de 

seguiment, avaluació i participació de les polítiques d’habitatge. 
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5.3. Incrementar els recursos destinats a polítiques d’habitatge. 

L’increment de les polítiques d’habitatge comportarà també un augment dels 

recursos tècnics i de comunicació per fer-les viables. 
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8. PROPOSTA D’ACTUACIONS 

8.1. Llistat d’actuacions 

Les actuacions del Pla Local d’Habitatge d’Igualada són fruit de diferents àmbits de 

treball: 

• Les actuacions que actualment ja porta a terme l’Ajuntament d’Igualada, i de les 

quals s’ha valorat continuar amb la seva execució. 

• Les propostes realitzades en el marc del procés participatiu, que ha celebrat 

sessions amb els grups municipals, amb entitats i grups d’interès del municipi, 

amb la ciutadania i associacions, i amb responsables tècnics. 

En les sessions descrites s’han organitzat dinàmiques per a la recollida de 

propostes, que s’han organitzat en funció de l’estratègia definida. 

• La proposta de noves actuacions, fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament, la 

Diputació de Barcelona i l’equip redactor, i que no hagin estat proposades en el 

procés participatiu. 

La validació de les actuacions s’ha portat a terme amb l’Ajuntament, la Diputació i l’equip 

redactor, atenent a la disponibilitat pressupostària i de recursos humans, i alhora fent 

una projecció futura que afecta a aquesta disponibilitat pressupostària. 

En aquest sentit, el pla d’actuacions no suposa una obligació del seu compliment, sinó 

una orientació de les polítiques a desenvolupar per als propers anys. El seu compliment 

estarà condicionat a les disponibilitats de pressupost i recursos humans i tècnics, d’una 

banda, però també al manteniment de les condicions estratègiques que facin encara 

aconsellables la seva aplicació. A mesura que s’avaluïn les actuacions i s’analitzin els 

canvis que es produeixin en l’àmbit de l’habitatge, l’Ajuntament d’Igualada ha de 

respondre a aquests canvis per adaptar-se a la realitat canviant. 

En aquest sentit, un pla local d’habitatge no és un document estàtic que dibuixa una 

realitat i aquesta es manté inalterable durant anys. Ans al contrari, pretén ser un 

document d’orientació a partir d’un moment determinat, però que roman obert als canvis 

que es puguin produir. 

També és previsible que els instruments normatius i tècnics puguin continuar canviant 

en els propers anys, i per això caldrà estar amatent a les noves possibilitats que s’obrin 

per a l’aplicació de noves polítiques d’habitatge, o bé a la supressió d’algunes que 

puguin quedar obsoletes.  

En la pàgina següent es relacionen les actuacions que es proposen que sumen un total 

de 64 (30 de noves i 34 d’existents), enquadrades en els objectius generals i estratègies 

definides, i es classifiquen segons el seu origen. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

1.1. Realitzar seguiment i atenció als col·lectius vulnerables 1.2. Facilitar ajuts per a l’habitatge 

1.1.1. Oficina Local d'Habitatge 1.2.1. Tramitació d'ajuts d'altres administracions 

1.1.2. Seguiment i gestió de casos de famílies en risc i situació de 
vulnerabilitat residencial 

1.2.2. Ajuts d'urgència social 

1.1.3. Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) 1.2.3. Ajuts per al pagament de l'IBI 

1.1.4. Taula per garantir els subministraments bàsics 1.2.4. Gestió de la Borsa de Lloguer Assequible 

1.1.5. Agents de detecció de pobresa energètica 1.2.5. Tramitació d'ajuts per a l'emancipació juvenil 

1.1.6. PIMHA  

1.1.7. Gestió de l'emergència habitacional  

1.1.8. Programa d'habitatge intergeneracional  

1.1.9. Programa d'habitatge compartit  

1.1.10 Banc d'articles reutilitzables  
1.3. Construcció de nou habitatge social 1.4. Promoure la transformació d’habitatge lliure per a l’ús social 

1.3.1. Promoció carrer Sant Carles 58  1.4.1. Adquisició d'habitatges per tanteig i retracte 

1.3.2. Promoció carrer Joan Serra 2 1.4.2. Programa d'habitatge 60/40 per al reallotjament de famílies  vulnerables 

1.3.3. Promoció carrer Virtut 13  1.4.3. Programa reallotgem.cat 

1.3.4. Promoció d’allotjament dotacional 
1.4.4. Subvencions a la rehabilitació amb la posterior gestió de la Borsa de Lloguer 
Assequible 

1.3.5. Prospecció per a l'adquisició dels solars disponibles sense finalitzar 
amb posterior construcció d'habitatge d'ús social 

1.4.5. Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits 

1.3.6. Impuls de l'habitatge cooperatiu  

1.3.7. Prospecció per a l'adquisició dels edificis sense finalitzar amb posterior 
construcció d’habitatge d'ús social 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial  

2.1. Incentivar la rehabilitació d’edificis en mal estat 2.2. Millorar l’accessibilitat del parc residencial 

2.1.1. Subvencions per a la restauració de façanes 
2.2.1. Promoció i difusió dels ajuts existents per promoure la supressió de barreres 
arquitectòniques 

2.1.2. Bonificacions fiscals per a la rehabilitació  2.2.2. Bonificacions fiscals per promoure la supressió de barreres arquitectòniques  

2.1.3. Tramitació d'ajuts a la rehabilitació 2.2.3. Programa d’Arranjaments d'Habitatges 

2.1.4. Campanya de difusió per la promoció de les Inspeccions Tècniques 
dels Edificis 

 

2.1.5. Delimitació d'una àrea de conservació i rehabilitació  

2.3. Impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica  

2.3.1. Punt d'assessorament energètic  

2.3.2. Bonificacions fiscals per promoure la instal·lació d'energia solar als 
edificis   
2.3.3. Promoció i difusió dels ajuts existents per millorar l’eficiència 
energètica en els edificis d'habitatge 

 

2.3.4. Gestió de fons Next Generation  
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3. Mobilitzar l’habitatge buit 

3.1. Incentivar la mobilització del parc vacant 3.2. Impuls d’eines administratives per a la mobilització 

3.1.1. Programa de prospecció i acompanyament per a la mobilització 
d'habitatge desocupat 

3.2.1. Detecció d'habitatges buits i actualització 

3.1.2. Bonificació a l'IBI per habitatges que concorrin en circumstàncies 
socials 3.2.2. Programa d’inspecció d’habitatges desocupats 
3.1.3. Programa d'impuls de la masoveria urbana 

3.2.3. Recàrrecs fiscals als habitatges desocupats 
3.1.4. Estudi per l'adquisició o cessió de lots de diversos habitatges a grans 
tenidors 

3.2.4. Requeriments municipals per mobilitzar el parc d'habitatges desocupat 
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4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena  

4.1.1. Estudiar la viabilitat de coordinar polítiques d'habitatge des de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena 

4.1.2. Explorar la creació de l'Observatori de l'Habitatge de la Conca d'Òdena  
 

4.1.3. Valorar la creació d'una Taula Participativa d'Habitatge 
 

4.1.4. Analitzar les possibilitats de promoure habitatge protegit a la Conca d'Òdena 
 

4.1.5. Redacció de l'Agenda Urbana de la Conca d'Òdena 
 

4.1.6. Estudiar i proposar la transferència del programa d'habitatge intergeneracional a la Conca d'Òdena 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge 

5.1. Modificacions en el planejament per incrementar el sostre 
residencial 

5.2. Promoure nous instruments per les polítiques d’habitatge 

5.1.1. Estudi del potencial real residencial del planejament 5.2.1. Actualització anual del Patrimoni Públic del Sòl i l'Habitatge 

5.1.2. Incentivar el desenvolupament dels àmbits U.A. 5.2.2. Taula Participativa d'Habitatge 

 5.2.3. Seguiment i avaluació del Pla Local d'Habitatge 

 5.2.4. Seguiment de l'evolució del perfil municipal en matèria d'habitatge 

5.3. Incrementar els recursos destinats a polítiques d’habitatge 
 

5.3.1. Dotació de recursos humans per a les polítiques d'habitatge  
5.3.2. Comunicació en matèria d'habitatge  

  

  
  

  

 

 

 

 

 

Actuacions que l’Ajuntament d’Igualada ja venia desenvolupant fins el 2021.  

Noves actuacions sorgides del procés participatiu, o sorgides de la coordinació entre Ajuntament, Diputació i equip redactor.
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8.2. Actuacions 

S’han ordenat i classificat les actuacions en cada línia estratègica d’actuació, dins de 

cada objectiu estratègic. D’aquesta manera es fa més fàcil la seva localització i entendre 

a quins objectius estratègics respon l’actuació. 

Així mateix, les actuacions segueixen la codificació amb la mateixa lògica que hem 

elaborat la codificació dels objectius i estratègies. Així, l’actuació 1.2.3 significa que 

estarem fent referència a la tercera actuació dins la línia estratègica 2 de l’objectiu 

estratègic 1. 

Així, quan fem referència a un codi d’actuació podrem localitzar ràpidament on es troba 

en la relació de fitxes. 

El contingut de cada fitxa és el següent: 

• Actuació: codi i títol de l’actuació. 

• Contingut: breu explicació de l’actuació. 

• Objectius: objectius específics de l’actuació. 

• Beneficiaris: persones a qui va destinada l’actuació. 

• Calendari: s’han ombrejat els anys durant els qual es preveu executar l’acció. 

• Pressupost: pressupost que hi destina l’Ajuntament (Aj) o altres administracions 

(Al). 

• Gestió: regidoria municipal a qui correspon gestionar l’actuació. 

• Altres agents: altres administracions o regidories que intervenen en la gestió de 

l’actuació. 

• Indicadors:  

o Gestió: indicador per mesurar els resultats de l’actuació. 

o Impacte: indicador per mesurar els resultats sobre la problemàtica 

concreta que es vol atacar. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables   
ACTUACIÓ:  
1.1.1.  Oficina Local d'Habitatge   ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

L'Oficina d´Habitatge d’Igualada és un organisme 
municipal a través del qual es dona resposta a la 
necessitat creixent de proximitat ciutadana de les 
polítiques d´habitatge mitjançant una oficina única 
d’atenció, on hi podeu trobar els següents 
serveis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Tramitació i gestió dels Ajuts al pagament del lloguer 
de l'AHC. 
• Tramitació i gestió dels Ajuts a la rehabilitació 
d´habitatges i edificis. 
• Programa de mediació per al lloguer assequible                                                                                                                                                                                                                                                                               
• Tramitació de cèdules d’habitabilitat, primera i segona 
ocupació i tramitació de còpia de cèdules vigents. 
• Subvencions de rehabilitació i els informes previs                                                                                                                                                                                                                                                                           
• Inscripció a les promocions que realitza l´Ajuntament 
d´Igualada a través de la societat municipal PIMHA.                                                                                                                                                                                  
• Assessorament sobre qüestions d´habitatge en 
general.  

 

Objectius:  

  

• Atendre i informar la ciutadania en matèria d'habitatge. 
• Gestionar les polítiques d'habitatge que 
competencialment té assignades l'Ajuntament 
d'Igualada.  

 Beneficiaris:  

  • Tota la població d'Igualada. 
 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

              

 

 Pressupost:  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

72.003,9 € 72.003,9 € 72.003,9 € 72.003,9 € 72.003,9 € 72.003,9 € 
 

A
l 

42.154,0 € 42.154,0 € 42.154,0 € 42.154,0 € 42.154,0 € 42.154,0 € 
 

 Gestió:  

  • Regidoria d'Habitatge.  
 

 Altres agents:  

  • Regidoria d'Acció Social. 
 

 Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre d'usuaris atesos.  
• Nombre de tràmits de l'AHC realitzats.  

 
Impacte:  
• Famílies en situació d'exclusió residencial/total de famílies del municipi. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables   
ACTUACIÓ:  
1.1.2. Seguiment i gestió de casos de famílies en 
risc i situació de vulnerabilitat residencial 

ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

L'equip de Serveis Socials realitza un seguiment dels 
casos de famílies en risc o en situació d'exclusió 
residencial. El seguiment  a les famílies consisteix en la  
prestació informació i assessorament en l'àmbit de 
l'habitatge.  
També s'ofereixen altres serveis com la intermediació 
amb la propietat per evitar la pèrdua de l'habitatge o els 
ajuts d'emergència social. 
Alhora es tramiten i es realitza el seguiment de les 
sol·licituds de la Mesa d'emergència de l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. 

 

 

Objectius: 
 

  

• Garantir el manteniment de l'habitatge de la població 
en risc d'exclusió residencial. 

 

 Beneficiaris:  

  •  Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 

 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

              

 

 Pressupost:   

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

132.000,0 € 132.000,0 € 132.000,0 € 132.000,0 € 132.000,0 € 132.000,0 € 
 

A
l             

 

 Gestió:  

  • Regidoria d'Acció Social. 
 

 Altres agents:  

  .• Regidoria d'Habitatge. 
 

 Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre de casos atesos amb problemàtica d'habitatge. 
• Nombre d'expedients tramitats a la Mesa. 
• Nombre d'ajuts d'urgència social d'habitatge. 
• Nombre d'allotjaments socials. 

 
Impacte:  
• Ràtio de famílies en situació d'exclusió residencial (famílies en llista 
d'espera d’habitatge d'emergència/població d'Igualada*1000). 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   
1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables   
ACTUACIÓ:  
1.1.3. Servei d'Intermediació en Deutes de 
l'Habitatge (SIDH) 

ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

El SIDH és un servei gratuït d’informació, 
assessorament i intermediació amb les entitats 
financeres per a persones o famílies que tenen 
problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu 
habitatge principal.  
La Diputació de Barcelona, a través del Servei d'Acció 
Social i l'Oficina d'Habitatge, impulsa aquest servei de 
manera concertada amb el Servei Ofideute de la 
Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments, els Consells 
Comarcals i els Col·legis d’Advocats de la demarcació 
de Barcelona. 
El servei està ubicat al Centre Cívic del Barri 
Montserrat, on hi ha l’advocada designada per el 
servei.  

 Objectius:  

  

• Garantir el manteniment de l'habitatge de la població 
en risc d'exclusió residencial. 

 

 Beneficiaris:  

  •  Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 
 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

              
 

 Pressupost:  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j Sense pressupost associat. 

 

A
l *Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
 

 Gestió:  

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Diputació de Barcelona.  
• Col·legis d'Advocats. 
• Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC).  

 Altres agents:  

    
 

 Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre de sol·licituds ateses.  
• Nombre d'intermediacions realitzades. 

 
Impacte:  
   

* La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de Diputació.  
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables   
ACTUACIÓ:  
1.1.4. Taula per garantir els subministraments bàsics ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

La Taula es convoca i es coordina des del Pla d'Acció 
Comunitària per tal de garantir els subministraments 
bàsics de les persones en situació vulnerable. 
La Comissió pretén ser un espai relacional on 
diversos actors del territori es coordinin per a donar 
resposta a la dificultat que algunes persones 
d'Igualada tenen per accedir als subministraments 
bàsics d'aigua i energia. És doncs, un instrument de 
treball en xarxa per a donar una millor resposta 
d'aquesta problemàtica.  

 

Objectius: 
 

  

•  Garantir els drets bàsics de subministraments la 
població vulnerable. 
• Sensibilitzar en relació a l'eficiència energètica.  

 

Beneficiaris: 
 

  • Població d'Igualada i, en especial, els col·lectius vulnerables. 
 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  

              
 

 

Pressupost:  

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

Sense pressupost associat. 
 

A
l             

 

 

Gestió:  

  •  Regidoria d'Acció Social.  

 

Altres agents:  

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Regidoria de Salut. 
• Aigua de Rigat. 
• Càritas. 
• Renda Urbana. 
• Endesa.  

 

Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre de taules realitzades/any. 
• Propostes noves que sorgeixen de les taules i que acaben fent-se 
efectives. 

 
Impacte:  
• Estalvi energètic produït. 
• Estalvi energètic anual 
• Estalvi econòmic anual. 
• Percentatge de reducció en la despesa. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables   
ACTUACIÓ:  
1.1.5. Agents de detecció de pobresa energètica ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

Una de les dificultats que s’enfronta en relació a la 
detecció de pobresa energètica és que hi ha persones  
en situació de necessitat que no acudeixen a demanar 
ajuda als serveis bàsics d’atenció social fins que la 
problemàtica ja es troba en un estadi força avançat:  
talls, impagaments, etc.  
Per millorar aquesta dificultat l'Ajuntament disposa 
d'una xarxa de detecció de casos de pobresa 
energètica formada per diferents agents de la ciutat.  
Actualment en formen part: els Bombers, el SEM, les 
Escoles públiques de primària, el SAD, la TS de Salut, 
la Policia Local, l'OMIC, Radars, Càritas, el SIE, el 
Casal Cívic Montserrat i el Casal del Passeig.   

 

Objectius: 
 

  

•  Garantir els subministraments bàsics a la població 
vulnerable. 

 

 

Beneficiaris:  

  • Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 
 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  

              
 

 

Pressupost:  

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

Sense pressupost associat. 
 

A
l             

 

 

Gestió:  

  • Regidoria d'Acció Social. 
 

 

Altres agents:  

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Agents involucrats en la xarxa. 

 

 

Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre casos detectats. 
• Nombre de casos atesos. 

 
Impacte:  
• Estalvi energètic produït. 
• Estalvi energètic anual 
• Estalvi econòmic anual. 
• Percentatge de reducció en la despesa. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge    

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables    
ACTUACIÓ:  
1.1.6. PIMHA ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

La societat municipal Promotora Igualadina Municipal 
d’Habitatges, S.L. (PIMHA) és  una empresa municipal, que 
adopta la forma de societat limitada, la qual realitza i promou 
actuacions per facilitar l’accés a l’habitatge als col·lectius que, 
per raons socials o de renda, no poden o tenen dificultats per 
accedir al mercat lliure de l’habitatge. 
PIMHA a banda de promoure la construcció de nou habitatge 
d'ús social, també gestiona un total de 35 habitatges en règim 
de lloguer amb un preu assequible, majoritàriament de 
protecció oficial.  

 

Objectius:  

  

• Mantenir en unes condicions adequades el parc d’habitatge 
d'ús social. 
• Gestió de les llistes d'espera i gestió administrativa.  

 

 

Beneficiaris:  

  

• Persones amb dificultat d'accés al mercat lliure i persones en risc d'exclusió residencial  
d'Igualada  

 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  

               

 

Pressupost:  

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

182.106,14 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00 € 
 

A
l  

          
 

 

Gestió:  

  • PIMHA. 
 

 

Altres agents:  

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Regidoria d'Acció Social 

 

 

Indicadors:  

  

Gestió:  
• Percentatge d'habitatges llogats respecte el total possible en l'edifici. 
• Nombre de persones/famílies allotjades. 

 
Impacte:  
• Percentatge de solidaritat urbana. 

 

         
* La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de la 
Diputació de Barcelona. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge    

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables    
ACTUACIÓ:  
1.1.7. Gestió de l'emergència habitacional NOVA ACTUACIÓ 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

Des de la regidoria d'Acció Social es detecta la necessitat 
de disposar d'un protocol que reguli els processos que 
integren l'allotjament de famílies vulnerables en els 
habitatges d'emergència. Així doncs, l'Ajuntament pot 
treballar per definir els diferents aspectes que envolten 
l'allotjament d'emergència i poder establir quins 
mecanismes s'han d'activar segons cada situació. 
Es disposen de dos recursos: un habitatge que dona 
sortida a famílies que venen de Mesa d’emergències i 
estan en espera i un alberg per a persones sense llar o 
situacions d’emergència puntual. Una part del pressupost 
d’aquesta actuació ve finançat pel contracte programa de la 
Generalitat de Catalunya.  

 

Objectius:  

  

• Disposar d'un protocol que reguli la gestió dels casos de 
les famílies allotjades en els habitatges d'emergència. 
• Oferir espais residencials dignes juntament amb 
acompanyament socioeducatiu.  

 

 

Beneficiaris:  

  • Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 
 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  

               

 

Pressupost:  

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

15.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 
 

A
l   59.000,0€* 71.000,0€*  71.000,0€*      

 

 

Gestió:  

  

• Regidoria d'Acció Social. 
• Regidoria d'Habitatge. 

 

 

Altres agents:  

  

• Generalitat de Catalunya.  
• Cossos de Seguretat. 

 

 

Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre d'allotjaments i places disponibles. 
• Nombre de casos atesos. 

 
Impacte:  
• Ràtio de famílies en situació d'exclusió residencial (famílies en llista 
d'espera d’habitatge d'emergència/població d'Igualada*1000). 

 

         
* La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de la 
Generalitat de Catalunya. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge    

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables    
ACTUACIÓ:  
1.1.8. Programa d'habitatge intergeneracional NOVA ACTUACIÓ 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

Atès el nombre de persones grans que viuen soles al 
municipi, i alhora la necessitat de molts joves 
d'emancipar-se, aquest servei posarà en contacte 
ambdues parts, que pactaran lliurement la relació de 
lloguer o cessió d'habitacions i espais. L'Ajuntament es 
limitarà a posar en marxa el servei oferint l'espai de 
trobada amb eines digitals i acompanyant-ho amb 
publicitat. Aquest és un servei experimental que tindrà la 
seva continuïtat en funció de l'èxit de persones 
participants. 

 

 

Objectius:  

  

• Facilitar l'emancipació de persones joves.  
• Facilitar l'acompanyament de persones grans. 

 

 

Beneficiaris:  

  

• Persones joves d'Igualada que desitgen emancipar-se.  
• Persones grans d'Igualada. 

 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  

               

 

Pressupost:  

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j   5.000,0 € 3.000,0 € 3.000,0 € 3.000,0 € 3.000,0 € 

 

A
l             

 

 

Gestió:  

  

• Regidoria de Joventut. 
• Regidoria d'Acció Social (inclou Gent Gran). 

 

 

Altres agents:  

  • Regidoria d'Habitatge. 
 

 

Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre de llars (persones grans inscrites).  
• Nombre de persones joves inscrites. 

 
Impacte:  
• Ràtio d'emancipació juvenil (Nombre de joves emancipats / total de 
joves del municipi). 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge    

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables    
ACTUACIÓ:  
1.1.9. Programa d'habitatge compartit NOVA ACTUACIÓ 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

Creació i gestió d'una borsa d'ofertes i demandes que posi 
en contacte persones joves que necessitin llogar un 
habitatge però, per motius econòmics, ho hagin de fer de 
forma compartida. Alhora, aquest servei també pot posar 
en contacte als joves interessats amb els  propietaris que 
vulguin llogar, total o parcialment, el seu habitatge.  

 

 

Objectius:  

  

•  Fomentar l'accés assequible a l'habitatge per a les 
persones joves. 
• Estimular el mercat de lloguer, fomentant l'ocupació del 
parc vacant. 

 

 

Beneficiaris:  

  

• Persones joves d'Igualada amb problemes d'accés a l'habitatge 
• Propietaris particulars d'habitatges desocupats o amb possibilitat de ser ocupats per 
més persones. 

 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027  

               

 

Pressupost:  

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

  3.600,0 € 4.100,0 € 4.100,0 € 4.100,0 € 4.100,0 €  

A
l             

 

 

Gestió:  

  • Regidoria de Joventut. 
 

 

Altres agents:  

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Regidoria d'Acció Social. 

 

 

Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre de joves inscrits. 
• Nombre de joves que han compartit habitatge. 

 
Impacte:  
• Ràtio d'emancipació juvenil (Nombre de joves emancipats / total de 
joves del municipi). 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  

1.1. Realitzar seguiment i atenció a col·lectius vulnerables  
ACTUACIÓ:  
1.1.10. Banc d'articles reutilitzables ACTUACIÓ EXISTENT 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

 

  

El Banc té com a funció principal la recepció i 
supervisió de diferent tipus de materials per a la 
seva posterior donació a persones en situació de 
necessitat. Consisteix en la gestió d'una cartera 
d'ofertes i demandes de mobiliari, material de la llar i 
articles de puericultura. 

 

 Objectius:  

  • Oferir la possibilitat d'acondicionar dignament 
l'habitatge de persones en situació d'exclusió.  

 Beneficiaris:  

  • Persones en situació d'exclusió residencial d'Igualada. 
 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

               

 Pressupost:  

 2022 2023 2024 2025 2026 2027  

A
j 

Sense pressupost associat.  

A
l             

 

 Gestió:  

  • Regidoria d'Acció Social. 
 

 Altres agents:  

  

 

 

 Indicadors:  

  

Gestió:  
• Nombre donacions efectuades. 

 
Impacte:  
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.2. Facilitar ajuts per a l'habitatge    
ACTUACIÓ: 

1.2.1. Tramitació d'ajuts d'altres administracions ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Des de l'Oficina Local d'Habitatge es tramiten els ajuts 
de diferents administracions públiques per a facilitar el 
sosteniment de l'habitatge de la població. 
L'Agència de l'Habitatge disposa de les prestacions al 
pagament del lloguer, les subvencions al pagament del 
lloguer per a persones grans i les prestacions d'especial 
urgència. Ajuts dirigits a donar suport econòmic a 
unitats de convivència amb dificultats de pagament de 
l'habitatge.  

 

Objectius: 

  

• Informar i atendre les sol·licituds de la ciutadania en 
relació als serveis de l'AHC. 
• Garantir l'accés i el sosteniment de l'habitatge a la 
població en risc o situació d'exclusió residencial. 
• Millorar la qualitat general del parc d'habitatge 
d'Igualada. 

 

Beneficiaris: 

  •  Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Pressupost associat a la fitxa 1.1.1. 

A
l Pressupost associat a la fitxa 1.1.1. 

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

  

• Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC). 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds tramitades. 
• Nombre de sol·licituds atorgades. 
• Quantitats atorgades. 

Impacte: 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   
1.2. Facilitar ajuts per a l'habitatge    
ACTUACIÓ: 

1.2.2. Ajuts d'urgència social ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Gestió i tramitació de les prestacions d'especial urgència, 
aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre 
determinades situacions de necessitat social en què es 
troben persones que no disposen de recursos suficients per 
fer-hi front. Entre aquestes necessitats s'inclouen 
aportacions per deutes de lloguer, hipoteca,  desnonaments 
per impagament de l'habitatge o subministraments d'aigua, 
llum i gas. 
Una part del pressupost total dels ajuts d'emergència social 
es finançat per la Generalitat de Catalunya i es destina a 
ajuts econòmics de pobresa energètica. 

 Objectius: 

  

• Garantir el dret de l'habitatge de la població en risc 
d'exclusió residencial. 
• Atendre les situacions d'urgència puntuals i les 
necessitats bàsiques d'allotjament. 
• Facilitar el manteniment de l'habitatge habitual. 

 Beneficiaris: 

  •  Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

   31.000,0 €        31.000,0 €       31.000,0 €       31.000,0 €      31.000,0 €      31.000,0 €  

A
l 

   31.000,0 €        31.000,0 €       31.000,0 €       31.000,0 €      31.000,0 €      31.000,0 €  

 Gestió: 

  • Regidoria  d'Acció Social. 

 Altres agents: 

  • Generalitat de Catalunya 

 Indicadors: 

  

Gestió: 
• Nombre de famílies o unitats de convivència que reben ajuts/ total famílies 
del municipi. 
• Percentatge ajut respecte la despesa subvencionada (habitatge, 
subministrament, etc). 
• Nombre d'ajuts atorgats. 

Impacte: 
• Ràtio de famílies en situació de vulnerabilitat residencial (famílies que 
reben ajuts d'emergència/població d'Igualada*1000). 

* La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de la 
Generalitat de Catalunya 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.2. Facilitar ajuts per a l'habitatge    
ACTUACIÓ: 

1.2.3. Ajuts per al pagament de l'IBI ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'Ajuntament d'Igualada disposa d'ajuts per al pagament 
de l'IBI. Les bases que regulen la concessió d’aquests 
ajuts indiquen que les persones sol·licitants han d’estar 
empadronades al domicili pel qual es demana. Han de 
ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de 
jubilació, viudetat, invalidesa permanent en grau de total 
absoluta o gran invalidesa, o beneficiaris d’una pensió 
no contributiva (PNC). També hi poden optar les 
persones d’entre 55 i 65 anys en situació d’atur de llarga 
durada superior a 540 dies immediatament anteriors a la 
data de la sol·licitud de l’ajut. 
També poden gaudir d’un ajut per al pagament de l’IBI 
les persones empadronades a Igualada que formin part 
de famílies monoparentals i compleixin els requisits 
indicats en les bases de la convocatòria. 

 Objectius: 

  • Facilitar el pagament de l'Impost de Béns Immobles als      
col·lectius amb dificultats de pagament. 

 Beneficiaris: 

  

• Persones majors de 65 anys o pensionistes. 
• Persones d'entre 55 i 65 anys en situació d'atur de llarga durada. 
• Famílies monoparentals. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

 134.000,0 €  134.000,0 €  134.000,0 €  134.000,0 €   134.000,0 €   134.000,0 €  

A
l             

 Gestió: 

  • Regidoria  d'Acció Social. 

 Altres agents: 

  • Oficina Atenció Ciutadana. 

 Indicadors: 

  

Gestió: 
• Nombre de famílies o unitats de convivència que reben ajuts/ total 
famílies del municipi. 
• Percentatge ajut respecte la despesa subvencionada. 
• Nombre d'ajuts atorgats. 

Impacte:  
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.2. Facilitar ajuts per a l'habitatge    
ACTUACIÓ: 

1.2.4. Gestió de la Borsa de Lloguer Assequible ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Servei gratuït de gestió i mediació entre persones 
propietàries i llogateres, amb l'objectiu d'incrementar 
l'oferta d'habitatges de lloguer, proporcionant seguretat 
a les persones propietàries i preus assequibles per a 
les llogateres. L'Ajuntament d'Igualada disposa d'un 
conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya en la prestació d'aquest servei. 
El servei de Borsa de lloguer assequible ofereix a la 
persona llogatera poder llogar un habitatge a un preu 
per sota del de mercat, facilitant informació, 
assessorament, redacció i tramitació del contracte de 
forma gratuïta. A més, es garanteix un seguiment del 
contracte i la tramitació d'ajuts de lloguer, entre altres 
avantatges. 
Quant a la persona propietària, s'ofereix: 
• Assessorament i suport gratuït en tots els tràmits. 
• Seguiment de la relació contractual. 
• Assegurança multirisc per possibles desperfectes. 
• Assegurança de cobrament mitjançant Avalloguer. 
• Assegurança de defensa jurídica davant 
impagaments. 
• Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges. 
• Bonificacions de l’IBI per pisos reformats al nucli 
històric. 

 Objectius: 

  

• Captar habitatges del mercat lliure per a lloguer 
assequible. 
• Facilitar l'accés a habitatge a persones amb rendes 
baixes d'Igualada. 
• Evitar l'ocupació sense títol habilitant. 
• Millorar la renda mitjana del preu de lloguer a 
Igualada. 

 Beneficiaris: 

  

• Població d'Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 
• Propietaris d'habitatges d'Igualada que no el destinen a habitatge habitual. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1 

A
l 7.100,0 € 7.100,0 € 7.100,0 € 7.100,0 € 7.100,0 € 7.100,0 € 

 Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 Altres agents: 

  • Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
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 Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'habitatges captats i llogats. 
• Nombre de famílies o unitats de convivència allotjades. 

Impacte: 

• Ràtio de famílies en risc d'exclusió residencial. (demandants 
d'habitatge/famílies d'Igualada). 
• Percentatge de solidaritat urbana. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge   

1.2. Facilitar ajuts per a l'habitatge    
ACTUACIÓ: 

1.2.5. Tramitació d'ajuts per a l'emancipació juvenil NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Impuls per l'accés de les persones joves a un habitatge o 
habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús.  
El Bo Lloguer Jove està previst com ajuda directa de 250 
euros mensuals per persones joves de fins a trenta-cinc 
anys inclosos, a fi de facilitar-ne l'emancipació. El jove ha 
de tenir una font regular d’ingressos, incloses, si és el cas, 
els de la unitat de convivència, i no podrà tenir ingressos 
superiors a 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda 
d'Efectes Múltiples). En cas que es tracti d’una habitació 
no es té en compte la renda de les altres persones que 
viuen a l’habitatge. 
L'ajut es concedeix per un termini de dos anys, és a dir, es 
tracta d'un ajut total de 6.000 euros repartit en 24 
mensualitats. 
El paper de les Oficines Locals d'Habitatge encara no està 
definit, però podria anar en la línia de la resta d'ajuts de 
l'AHC, regulats a través d'un conveni. Per tant, serà tasca 
de l'OLH el suport, informació i gestió dels expedients.  

 

Objectius: 

  

• Facilitar l'accés a l'habitatge als joves menors de 35 anys 
amb dificultats d'emancipació. 
• Facilitar habitatge a famílies o unitats de convivència 
amb rendes baixes d'Igualada. 

 

Beneficiaris: 

  • Joves residents a Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1. 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

  • Regidoria de Joventut. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds tramitades. 
• Nombre d'ajuts atorgats. 
• Nous empadronaments de menors de 35 a Igualada nascuts o 
residents abans de l'atorgament de l'ajut a Igualada. 
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Impacte: 

• Ràtio d'emancipació juvenil (Nombre de joves emancipats / total de 
joves del municipi). 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.1. Promoció carrer Sant Carles 58  ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 
 

  

La promoció del carrer Sant Carles 58 continua amb l’objecte 
social de PIMHA i amplia el seu patrimoni per dotar al municipi 
de més habitatge a preus de lloguer assequible. La nova 
promoció s'orienta com un actiu més per dinamitzar la zona del 
Mercat i la Universitat. Es gestionarà d'acord amb els requisits 
establerts amb la nova promoció i d'acord amb la normativa 
vigent.  

 

Objectius: 

  • Ampliació del parc d'habitatges d'ús social. 

 Beneficiaris: 

  • Població d'Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

2.744.292,10 € 444.788,39€ 
        

A
l 

344.717,92 €   
        

 Gestió: 

  • PIMHA 

 Altres agents: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 
• Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de persones/famílies allotjades. 
• Percentatge d'habitatges llogats respecte al total possible en l'edifici. 

Impacte: 

• Percentatge de solidaritat urbana. 
• Ràtio de risc d’exclusió residencial: Demandants d’habitatge 
(RHPO)/Total de famílies del municipi*100 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.2. Promoció carrer Joan Serra 2  ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut:  

  

Promoció d'habitatge d'us social per part de la Institut 
Català del Sòl (INCASOL) al carrer Joan Serra número 2. 
Està en fase de redacció de projecte executiu. S'estimen 
un total de 24 habitatges. 
Seran habitatges amb destí de lloguer assequibles. 
Pendent de presentar el projecte executiu i concedir 
permís d'obres amb previsió d'iniciar tràmits el 2022. 

 

Objectius: 

  • Ampliació del parc d'habitatges d'ús social. 

 

Beneficiaris: 

  • Població d'Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j             

A
l 

2.167.010,0 €   
        

 

Gestió: 

  • Institut Català del Sòl (INCASOL). 

 Altres agents: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de persones/famílies allotjades. 

Impacte: 

• Percentatge de solidaritat urbana. 
• Ràtio de risc d’exclusió residencial: Demandants d’habitatge 
(RHPO)/Total de famílies del municipi*100 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.3. Promoció carrer Virtut 13  ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 
 

  

Promoció d'habitatge d'us social per part de la Institut Català 
del Sòl (INCASOL) al carrer Virtut número 13. Està en fase 
de redacció de projecte executiu. S'estimen un total de 36 
habitatges. 
Seran habitatges amb destí de lloguer assequible. 
Actualment s'està redactant el projecte executiu. 
La despesa inclou: 

• 205.095€ del projecte executiu 

• 3.100.000€ estimats per a la construcció 

 

Objectius: 

  • Ampliació del parc d'habitatges d'ús social. 

 

Beneficiaris: 

  • Població d'Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j             

A
l 

205.095,0 € 620.000,0 € 1.240.000,0 € 1.240.000,0 € 
    

 

Gestió: 

 

  

 

• Institut Català del Sòl (INCASOL). 

 

Altres agents: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de persones/famílies allotjades. 

Impacte: 

• Percentatge de solidaritat urbana. 
• Ràtio de risc d’exclusió residencial: Demandants d’habitatge 
(RHPO)/Total de famílies del municipi*100 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.4. Promoció d'allotjament dotacional NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Estudiar possibles solars d'altres administracions o 
solars d'equipaments de titularitat municipal on es 
puguin construir allotjaments dotacionals. Aquesta 
actuació no està vinculada a un calendari definit i 
estarà en continua revisió. 

 

Objectius: 

  • Ampliació del parc d'habitatges d'ús social. 

 

Beneficiaris: 

  • Persones joves d'Igualada 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l     

        

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme  
• Regidoria d'Habitatge 

 

Altres agents: 

    

 

  

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'allotjaments i nombre de persones allotjades 

Impacte: 

• Ràtio d'emancipació juvenil (Nombre de joves emancipats / total de 
joves del municipi). 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.5. Prospecció per a l'adquisició dels solars 
disponibles sense finalitzar amb posterior 
construcció d'habitatge d'ús social 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Realització d'una prospecció periòdica de la situació 
dels diferents solars disponibles al municipi per tal de 
determinar quina és la situació de cadascun d'aquests i 
fer-ne un seguiment. 
L'objectiu és disposar d'un mapeig de solars sense 
construir al municipi. Alhora, estudiar la possibilitat de 
compra en el moment en que el preu i les condicions del 
solar siguin d'interès per al desenvolupament de les 
polítiques d'habitatge, i en especial per a la promoció 
d'habitatge d'ús social. 

 

Objectius: 

  

• Analitzar la situació dels solar disponibles al municipi. 
• Optimitzar els recursos susceptibles de ser destinats a 
polítiques d'habitatge. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Recursos propis Recursos propis Recursos propis Recursos propis Recursos propis Recursos propis 

A
l             

 

Gestió: 

  

• Regidoria d'Urbanisme. 
• Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

    

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de solars adquirits. 
• Metres quadrats de sòl residencial per a la construcció d'habitatge d'ús 
social. 

Impacte: 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.6. Impuls de l'habitatge cooperatiu NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'habitatge cooperatiu és un model alternatiu d'accés i 
tinença a l'habitatge que pot esdevenir un alternativa al 
mercat lliure tradicional. 
Des de l'Oficina Local d'Habitatge d'Igualada es 
prestarà assessorament i orientació a totes aquelles 
persones o col·lectius que tinguin interès en 
desenvolupar un projecte d'aquesta tipologia. Alhora, 
des del consistori es valorarà la possibilitat de 
col·laborar amb els promotors cedint, si és possible, 
d'un solar o finca en desús en què la cooperativa pugui 
desenvolupar el projecte. 

 

Objectius: 

  

• Recolzar l'ús de noves modalitats de tinença i accés a 
l'habitatge. 
• Incrementar l'habitatge assequible. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1. 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

    

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'assessorament realitzats. 
• Nombre de solars cedits. 

Impacte: 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.3. Construcció de nou habitatge social    
ACTUACIÓ: 

1.3.7. Prospecció per a l'adquisició dels edificis 
sense finalitzar amb posterior construcció 
d’habitatge d'ús social 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Realització d'una prospecció de la situació dels diferents 
edificis sense finalitzar al municipi per tal de determinar 
quina és la situació de cadascun i la viabilitat per 
adquirir i construir posteriorment habitatge d'ús social. 
El consistori estudiarà la possibilitat de compra en el 
moment en que el preu i les condicions de l'edifici siguin 
d'interès per al desenvolupament de les polítiques 
d'habitatge, i en especial per a la promoció d'habitatge 
d'ús social. També es buscarà la possible col·laboració 
d’entitats o associacions sense ànim de lucre per a la 
construcció d’habitatges d’ús social en aquests edificis 
sense finalitzar. 

 

Objectius: 

  

• Analitzar la situació dels edificis sense finalitzar del 
municipi. 
• Optimitzar els recursos susceptibles de ser destinats a 
polítiques d'habitatge. 

 

Beneficiaris: 

  • Població d'Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 

A
l             

 

Gestió: 

  

• Regidoria d'Urbanisme. 
• Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

   • Entitats o associacions sense ànim de lucre. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'edificis inacabats adquirits. 
• Nombre d'habitatge d'ús social resultant. 

Impacte: 

• Percentatge de Solidaritat Urbana. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.4. Promoure la transformació d'habitatge lliure per a l'ús social  
ACTUACIÓ: 

1.4.1. Adquisició d'habitatges per tanteig i retracte ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

La normativa faculta als ens locals a exercir el dret de 
tanteig i retracte d'habitatges adquirits en un procés 
d'execució hipotecària fins 3 mesos després de la 
notificació als transmissors de l'exercici del tanteig.  
L'Ajuntament exercirà aquest dret en el moment que el 
preu i les condicions dels habitatges siguin d'interès per 
a les polítiques municipals d'habitatge, prèviament 
comunicat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya. 
Existeix la possibilitat de fer ús de la línia de suport 
econòmic Adquisició habitatges de la Diputació de 
Barcelona  per finançar l'adquisició d'habitatges 
mitjançant el tanteig el retracte i la compra a preu sota 
de mercat. Aquesta és una actuació continuada en el 
temps. La partida pressupostaria s'ampliarà segons 
necessitats, disponibilitat i fonts externes de 
finançament. 

 

Objectius: 

  

• Captar habitatges del mercat lliure per a ús social.  
• Facilitar habitatge a un preu assequible a famílies o 
unitats de convivència d'Igualada. 
• Incrementar els habitatges del parc públic. 

 

Beneficiaris: 

  

• Població d'Igualada amb dificultats d'accés al mercat lliure. 
• Unitats familiars que han perdut l'habitatge 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

            

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

20.000,0 € 
          

A
l 

Pressupost 
associat a la 
Diputació de 
Barcelona* 

Pressupost 
associat a la 
Diputació de 
Barcelona* 

Pressupost 
associat a la 
Diputació de 
Barcelona* 

Pressupost 
associat a la 
Diputació de 
Barcelona* 

Pressupost 
associat a la 
Diputació de 
Barcelona* 

Pressupost 
associat a la 
Diputació de 
Barcelona* 

 

Gestió: 

  

• Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

  

• Regidoria d'Urbanisme. 
• Agència d'Habitatge de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 
• Institut Català de Finances.  
• Diputació de Barcelona. 
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Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'ofertes rebudes. 
• Nombre d'habitatges visitats. 
• Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte i a preu de sota de 
mercat.  
• Nombre de famílies allotjades. 

Impacte: 

• Ràtio de famílies en situació d'exclusió residencial (famílies en llista 
d'espera d’habitatge d'emergència/població d'Igualada*1000). 
• Percentatge de solidaritat urbana. 

* El finançament per part de la Diputació de Barcelona dependrà de l'assignació del 
corresponent recurs. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.4. Promoure la transformació d'habitatge lliure per a l'ús social  
ACTUACIÓ: 

1.4.2. Programa d'habitatge 60/40 per al 
reallotjament de famílies vulnerables 

ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

El programa 60/40 és un recurs econòmic que té per 
finalitat ajudar als casos amb valoració favorable de la 
Mesa d’emergències econòmiques i socials de 
Catalunya. Quan les administracions actuants no 
disposen de cap altra alternativa de reallotjament públic, 
es crea un mecanisme de col·laboració entre la 
Generalitat i l’administració local amb l’objectiu de donar 
compliment a l’article 5.6 de la 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.  
Actualment a Igualada hi ha un habitatge sota el 
programa 60/40. 

 Objectius: 

  

• Oferir una alternativa habitacional a la població en 
situació d'exclusió social. 

 Beneficiaris: 

  •  Població en situació d'exclusió residencial d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

A
j 

 

2.508,19 € 2.508,19 € 
        

A
l 

3.762,28 € 3.762,28 € 
        

 Gestió: 

  • Regidoria d'Acció Social. 

 Altres agents: 

  • Agència de l'Habitatge (AHC). 

 Indicadors: 

  

Gestió: 
• Nombre de famílies ateses. 
• Nombre de famílies en habitatges de 60/40. 

Impacte: 
• Ràtio de famílies en situació d'exclusió residencial (famílies en llista 
d'espera d’habitatge d'emergència/població d'Igualada*1000). Ràtio 
d'habitatge social del municipi. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.4. Promoure la transformació d'habitatge lliure per a l'ús social  
ACTUACIÓ: 

1.4.3. Programa reallotgem.cat ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

El programa Reallotgem.cat de l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya ofereix una alternativa habitacional a les 
famílies en situació d'emergència econòmica i social 
que tenen un informe favorable de la Mesa 
d'Emergències i que encara estan pendents de 
reallotjament. 
L'Ajuntament d'Igualada està adherit al programa en el 
qual l'Agència ofereix la possibilitat de llogar habitatges 
buits per allotjar les famílies en situació de 
vulnerabilitat. 
  

 Objectius: 

  

• Oferir una alternativa habitacional a la població en 
situació d'exclusió social. 

 Beneficiaris: 

  •  Població en situació d'exclusió residencial d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j             

 

A
l 

 

*Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya 

*Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya 

*Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya 

*Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya 

*Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya 

*Agència de 
l'Habitatge de 

Catalunya 

 Gestió: 

  

• Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
• Regidoria d'Habitatge. 
• Regidoria d'Acció Social. 

 Altres agents: 

    

 Indicadors: 

  

Gestió: 
• Nombre de famílies ateses. 
• Nombre d’habitatges captats del programa.  

Impacte: 
• Ràtio de famílies en situació d'exclusió residencial (famílies en llista 
d'espera d’habitatge d'emergència/població d'Igualada*1000).  
• Percentatge de solidaritat urbana. 

* La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de 
l'Agència de Catalunya. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.4. Promoure la transformació d'habitatge lliure per a l'ús social  
ACTUACIÓ: 

1.4.4. Subvencions a la rehabilitació amb la 
posterior gestió de la Borsa de Lloguer Assequible ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Subvencions municipals per a la rehabilitació en interiors 
d'habitatges que romanguin buits per motius 
d'habitabilitat i que després es destinin a lloguer social a 
la Borsa d'habitatge. 
L'objectiu és mobilitzar el parc d'habitatges buits 
contribuint a reformar l'interior per garantir els mínims 
d'habitabilitat i fer efectiu el seu ús mitjançant els lloguers 
assequibles.  
La partida pressupostària s'ampliarà segons necessitats i 
fonts externes de finançament. 

 

Objectius: 

  

• Millorar la qualitat general del parc d'habitatge.  
• Millorar l'eficiència energètica del parc d'habitatges.  
• Captar habitatges del mercat lliure per a ús social. 
• Augmentar el nombre d'habitatges de lloguer 
assequible. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 

A
j 

 

150 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 150 000,00€ 

A
l   

  
        

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

  • Regidoria d'Urbanisme 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds presentades.  
• Nombre d'ajuts atorgats i denegats 

Impacte: 

• Ràtio de risc d’exclusió residencial: Demandants d’habitatge 
(RHPO)/Total de famílies del municipi*100. 
• Percentatge de solidaritat urbana. 
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1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d'habitatge  
1.4. Promoure la transformació d'habitatge lliure per a l'ús social  
ACTUACIÓ: 

1.4.5. Reforma, condicionament i rehabilitació 
d'habitatges municipals o cedits ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges 
municipals o cedits és un recurs de la Diputació de 
Barcelona que consisteix en un suport econòmic per tal  
de finançar obres de reforma, condicionament i 
rehabilitació d'habitatges per ser incorporats a l'oferta 
d'habitatge assequible del municipi i que siguin de 
propietat municipal, o cedits als ens locals. Aquest 
recurs s'inclou al Catàleg de Serveis i ha estat concedit a 
l'Ajuntament d'Igualada. 

 

Objectius: 

  • Incentivar la rehabilitació del parc residencial. 

 

Beneficiaris: 

  • Població d'Igualada en situació d'exclusió residencial. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j             

A
l *Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 
*Diputació de 

Barcelona 

 
Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

  

• PIMHA 
• Diputació de Barcelona. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'habitatges reformats. 

Impacte: 

• Taxa d’edificis en mal estat (ruïna, dolent i deficient segons INE). 

* La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de 
Diputació. 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 
2.1. Incentivar la rehabilitació d'edificis en mal estat 

ACTUACIÓ: 

2.1.1. Subvencions per a la restauració de façanes ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

El consistori per tal de fomentar la rehabilitació del parc 
residencial ofereix una línia de subvencions per a la 
restauració de façanes. Per accedir a l’ajut cal que els 
immobles estiguin situats dins del terme municipal 
d'Igualada i que comptin amb una antiguitat de quaranta 
anys o més. La quantia de les subvencions pot arribar fins a 
un 40% del pressupost d'execució de l'obra, amb un màxim 
de 2.500€. En el cas d'immobles inclosos en el Catàleg del 
Pla especial del Patrimoni, amb els nivells 1, 2 i 3, la quantia 
de la subvenció podrà arribar fins a un 50% del pressupost 
d'execució de l'obra, amb un màxim de 4.000€. 
La partida pressupostària s'ampliarà segons necessitats, 
disponibilitat i fonts externes de finançament. 

 Objectius: 

  • Incentivar la rehabilitació del parc residencial. 

 Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

10.000,0 € 10.000,0 € 10.000,0 € 10.000,0 € 10.000,0 € 10.000,0 € 

A
l 

            

 Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

 Altres agents: 

    

 Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds presentades.  
• Nombre d'ajuts atorgats. 

Impacte: 

• Taxa d’edificis en mal estat (ruïna, dolent i deficient segons INE). 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   
2.1. Incentivar la rehabilitació d'edificis en mal estat 

ACTUACIÓ: 

2.1.2. Bonificacions fiscals per a la rehabilitació ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Les ordenances fiscals d'Igualada actualment 
contemplen diferents tipus de bonificacions:                                                                                                                                                                                                         
Respecte a l’Impost de Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO) existeix una bonificació del 95% a 
favor de les obres d’arranjaments de façanes, obres 
de reforma i rehabilitació d’elements comunitaris 
amb antiguitat superior als 45 anys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Respecte a l'Impost de Bens Immobles (IBI), 
gaudiran d’una bonificació del 80% de la quota 
íntegra aquells immobles en els que es 
desenvolupin activitats econòmiques que siguin 
declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. I es 
consideren dintre d'aquesta declaració l’activitat de 
rehabilitació o nova construcció amb destinació al 
lloguer dels béns immobles situats dintre de les illes 
cadastrals recollides a les mateixes ordenances 
fiscals.  

 Objectius: 

  • Incentivar la rehabilitació del parc residencial. 

 Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l             

 Gestió: 

  • Regidoria d'Hisenda. 

 Altres agents: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

 Indicadors: 

  

Gestió: 
•  Nombre de bonificacions i quantitat bonificada. 

Impacte: 
• Taxa d’edificis en mal estat (ruïna, dolent i deficient segons INE). 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   

2.1. Incentivar la rehabilitació d'edificis en mal estat 

ACTUACIÓ: 

2.1.3. Tramitació d'ajuts a la rehabilitació ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Des de l'Oficina Local d'Habitatge es tramiten els ajuts 
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en matèria de 
rehabilitació d'edificis amb la realització dels informes 
previs corresponents. Entre els quals s'inclouen: 
• Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris 
per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis 
d'habitatges. 
• Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús 
residencial. 

 

Objectius: 

  

• Informar i gestionar les sol·licituds de la ciutadania en 
relació a les diferents convocatòries de l’AHC. 
• Incentivar la rehabilitació del parc residencial. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1. 

A
l Pressupost 

associat a 
l'AHC* 

Pressupost 
associat a 

l'AHC* 

Pressupost 
associat a 

l'AHC* 

Pressupost 
associat a 

l'AHC* 

Pressupost 
associat a 

l'AHC* 

Pressupost 
associat a 

l'AHC* 

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

  • Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de casos atesos. 
• Nombre de sol·licituds tramitades. 

Impacte: 

  

* La continuïtat del servei dependrà del finançament per part de l'AHC. 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   

2.1. Incentivar la rehabilitació d'edificis en mal estat 

ACTUACIÓ: 

2.1.4. Campanya de difusió per la promoció de les 
Inspeccions Tècniques dels Edificis NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

És necessari fomentar el deure de conservació i 
manteniment dels edificis d’habitatges, fent difusió de 
la obligatorietat de realitzar per part dels propietaris 
les Inspeccions Tècniques d'Edificació. Per aquest 
motiu es proposa engegar una campanya de difusió 
per part del consistori per promocionar les ITE. 
Aquesta campanya s'ha dirigir als propietaris i a les 
comunitats de veïns i veïnes amb l'objectiu de fer-los 
coneixedors de la normativa. S'haurà de valorar 
quines són les eines més eficients a nivell 
comunicatiu, no obstant es podria valorar la 
possibilitat de convocar reunions informatives, amb 
reforç de cartelleria i fulletons informatius. 

 

Objectius: 

  • Millorar la qualitat general del parc d'habitatges  
• Millorar l'eficiència energètica del parc d'habitatges.  

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

A
l             

 

Gestió: 

  

• Regidoria d'Urbanisme. 
• Àrea de Comunicació. 

 

Altres agents: 

  • Regidoria d'Acció Social. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sessions informatives realitzades 
• Evolució del nombre d'ITE realitzades. 

Impacte: 

• Taxa d’edificis en mal estat (ruïna, dolent i deficient segons INE). 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   

2.1. Incentivar la rehabilitació d'edificis en mal estat 

ACTUACIÓ: 

2.1.5. Delimitació d'una àrea de conservació i 
rehabilitació NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

El que es pretén aconseguir amb aquest recurs és 
establir una estratègia per a la preparació de la 
documentació necessària per a la declaració d’una o 
més ACR i la seva tramitació així com estudiar els 
possibles escenaris de finançament i gestió operativa en 
el marc dels fons Next Generation o altres programes de 
finançament que es puguin generar. 

 

Objectius: 

  

• Impulsar la rehabilitació i manteniment dels edificis 
d'habitatges i els habitatges, i la regeneració i renovació 
urbana 
• Erradicar situacions de infrahabitatge. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j  50.000€     

A
l   Diputació de 

Barcelona* 
        

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

 

Altres agents: 

  • Regidoria d'Habitatge Social. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

 • Nombre d’habitatges i edificis rehabilitats. 

Impacte: 

• Taxa d’edificis en mal estat (ruïna, dolent i deficient segons INE). 

        
*La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de 

la Diputació de Barcelona.  
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   

2.2. Millorar l'accessibilitat del parc residencial 

ACTUACIÓ: 

2.2.1. Promoció i difusió dels ajuts existents per 
promoure la supressió de barreres arquitectòniques 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Promoció de les ajudes existents de l’AHC en forma de 
préstecs a comunitats de propietaris per la rehabilitació 
dels edificis residencials. Les actuacions que són 
susceptibles d’accedir a aquests préstecs són obres de 
rehabilitació referents a l’estat de conservació dels edificis, 

obres per a la millora de l’eficiència energètica  i la 

sostenibilitat; i obres per a la millora de la seguretat 
d’utilització i de l’accessibilitat, que consisteixen en 
adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals 
de l’edifici a la normativa vigent. 
Així, des de l’Oficina Local d’Habitatge es farà promoció 
d’aquesta tipologia d’ajut de l’AHC que inclou el pagament 
d’obres per millorar l’accessibilitat. 

 

Objectius: 

  • Millorar l'accessibilitat dels edificis d'habitatges. 

 Beneficiaris: 

  • Residents en edificis d'habitatges sense accessibilitat d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  

Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

 Gestió: 

  

• Regidoria d'Habitatge. 

 Altres agents: 

    

 Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds presentades.  
• Nombre de subvencions atorgades. 

Impacte: 

• Taxa d'edificis no accessibles (Nombre d'edificis residencials no 
accessibles/Nombre total d'edificis residencials del municipi). 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   

2.2. Millorar l'accessibilitat del parc residencial 

ACTUACIÓ: 

2.2.2. Bonificacions fiscals per promoure la 
supressió de barreres arquitectòniques 

ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

 Les ordenances fiscals d'Igualada recullen una 
bonificació del 90% a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres destinades a la supressió de 
barreres arquitectòniques, sempre que aquestes 
actuacions no es realitzin als immobles obligatòriament 
per prescripció legal.  

 

Objectius: 

  • Incentivar la supressió de barreres arquitectòniques. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Hisenda. 

 

Altres agents: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

•   Nombre de bonificacions i quantitat bonificada. 

Impacte: 

• Taxa d'edificis no accessibles (Nombre d'edificis residencials no 
accessibles/Nombre total d'edificis residencials del municipi). 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial   
2.2. Millorar l'accessibilitat del parc residencial 

ACTUACIÓ: 

2.2.3. Programa d'Arranjaments d'Habitatges ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

El Programa d'Arranjament d'Habitatges té la finalitat de 
promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de 
vida al domicili de les persones grans i de les persones 
amb discapacitat, per a garantir  les condicions 
d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència 
energètica mínimes dels habitatges objecte de les 
intervencions. 
Mitjançant aquest Programa, la Diputació de Barcelona 
dona suport econòmic als ens locals de la província de 
Barcelona de fins a 300.000 habitants, per a la realització 
de petites reformes d'adaptació funcional i per a la 
instal·lació d'ajudes tècniques als habitatges. També posa 
a disposició l'assessorament i suport tècnic necessari al 
llarg de tot el procés. 
Concretament, el Programa finança la realització de 
petites reformes d'adaptació funcional als habitatges i la 
instal·lació d'ajudes tècniques. Tots els arranjaments 
contemplats en el programa es circumscriuen en l'àmbit 
de l'habitatge particular.  

 Objectius: 

  

• Facilitar l'accessibilitat en habitatges de persones amb 
mobilitat reduïda. 

 Beneficiaris: 

  • Persones amb mobilitat reduïda d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j             

A
l Diputació de 

Barcelona* 
Diputació de 
Barcelona* 

Diputació de 
Barcelona* 

Diputació de 
Barcelona* 

Diputació de 
Barcelona* 

Diputació de 
Barcelona* 

 Gestió: 

  • Regidoria d'Acció Social. 

 Altres agents: 

  • Diputació de Barcelona. 

 Indicadors: 

  

Gestió: 
• Nombre d'habitatges on s'han realitzat actuacions.  
• Nombre de persones beneficiades. 

Impacte: 
  

*La continuïtat del servei dependrà de l'assignació del corresponent recurs per part de la Diputació 
de Barcelona. 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial    

2.3. Impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica  
ACTUACIÓ: 

2.3.1. Punt d’assessorament energètic ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

El punt d’assessorament energètic d’Igualada ofereix la 
informació, l'atenció i la intervenció necessària per a 
què les persones puguin exercir els seus drets 
energètics i les companyies no els neguin l'accés als 
subministraments bàsics. 

 

Objectius: 

  •  Garantir els subministraments bàsics a la població 
vulnerable. 

 

Beneficiaris: 

  • Població en risc o situació d'exclusió residencial d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria de Consum. 

 

Altres agents: 

  

• Regidoria d'Acció Social.  
• Regidoria d'Habitatge. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'usuaris atesos.  

Impacte: 

• Estalvi energètic produït. 
• Estalvi energètic anual 
• Estalvi econòmic anual. 
• Percentatge de reducció en la despesa. 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial    

2.3. Impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica  
ACTUACIÓ: 

2.3.2. Bonificacions fiscals per promoure la 
instal·lació d'energia solar als edificis  ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Gaudiran d’una bonificació de l’Impost sobre Béns 
Immobles, els immobles d’ús residencial on s’hagin 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament de l’energia 
solar per a produir electricitat (energia solar 
fotovoltaica) d’autoconsum o per produir aigua 
calenta sanitària (sistemes híbrids de fototèrmica), 
durant, com a màxim, els 5 anys impositius 
següents a la instal·lació.  
Aquesta bonificació ha quedat recollida a les 
Ordenances Fiscals de 2022 del municipi 
d'Igualada.  

 

Objectius: 

  

• Incentivar la instal·lació de sistemes 
d'aprofitament de l'energia solar. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Hisenda. 

 

Altres agents: 

  

• Regidoria d'Urbanisme. 
• Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de bonificacions i quantitat bonificada. 

Impacte: 

• Estalvi energètic produït. 
• Estalvi energètic anual 
• Estalvi econòmic anual. 
• Percentatge de reducció en la despesa. 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial    

2.3. Impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica  
ACTUACIÓ: 

2.3.3.  Promoció i difusió dels ajuts existents per 
millorar l’eficiència energètica en els edificis 
d'habitatge 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Promoció i difusió dels ajuts i incentius per a la 
transició energètica gestionats per l'Institut Català 
d'Energia dedicats al sector residencial. Des de 
l'Oficina Local d'Habitatge es pot facilitar informació 
als propietaris i a les comunitats de veïns que 
puguin tenir interès en l'autoconsum i l'ús d'energies 
renovables. Les possibles línies dels ajuts  al sector 
residencial són: 
• Autoconsum renovable elèctric, incloent 
l'emmagatzematge energètic. 
• Emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum 
existents. 
• Renovables tèrmiques: climatització i ACS 
renovable en llars. 
• Ajuts per actuacions d'eficiència energètica en 
edificis complets o parts. 
• Ajuts per actuacions d'eficiència energètica en 
edificis complets o parts. 
• Millores d'eficiència energètica en l'envolupant, 
climatització, ACS i enllumenat. 

 Objectius: 

  • Promoure la generació d'energies renovables. 

 Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l             

 Gestió: 

  

• Regidoria d'Urbanisme.  
• Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. 

 Altres agents: 

    

 Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'atencions realitzades. 

Impacte: 
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2. Promoure la rehabilitació del parc residencial    

2.3. Impulsar mesures per millorar l’eficiència energètica  
ACTUACIÓ: 

2.3.4. Gestió de fons Next Generation NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Els Fons Next Generation preveuen una línia de 
recursos econòmics destinats a la rehabilitació 
d'edificis per tal de reduir la despesa energètica i, 
alhora, promoure la generació d'energia renovable 
en aquests. 
El govern de l'estat a través del real decreto 
853/2021 ha regulat els programes d'ajuts en 
matèria de rehabilitació residencial i habitatge social 
del Plan de Recuperación, Transformación i 
Resiliencia.  
Properament, la Generalitat de Catalunya haurà de 
concretar com es fa l'aplicació pressupostària a 
Catalunya i com els ajuntaments podran intervenir 
en la gestió o tramitació d'aquests ajuts. 
Per part de l'Ajuntament s'estudiarà la possibilitat de 
definir àrees d'intervenció (ACR -Àrea de 
conservació i rehabilitació i ERRP - Entorn 
Rehabilitació Residencial Programat).  

 

Objectius: 

  

• Promoure la generació d'energies renovables. 
• Incentivar la rehabilitació del parc residencial. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Pressupost associat a la fitxa 1.1.1 

A
l 

20.000,0 €           

 

Gestió: 

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Regidoria d'Urbanisme. 
• Regidoria de Sostenibilitat i Medi Ambient. 

 

Altres agents: 

  • Generalitat de Catalunya. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds rebudes.  
• Nombre de expedients resolts i finalitzats favorablement. 

Impacte: 

• Millora de l'estat del parc d'habitatges del municipi. 

        
  



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 233 

3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.1. Incentivar la mobilització del parc vacant 

ACTUACIÓ: 

3.1.1. Programa de prospecció i acompanyament 
per a la mobilització d'habitatge desocupat NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Els cens d'habitatges buits (actuació 3.2.1.) pot 
esdevenir un punt de partida per iniciar mesures per tal 
de mobilitzar el parc d'habitatges buits del municipi. 
Així, un cop es disposi d'aquest cens, l'Ajuntament pot 
començar a contactar amb els propietaris dels 
habitatges per tal de realitzar un procés 
d'acompanyament amb l'objectiu de mobilitzar 
l'immoble. En aquest procés es demanarà per la 
situació de l'habitatge i per les causes de la seva 
desocupació i es promocionaran els incentius dels quals 
disposa l’Administració per tal de mobilitzar l'habitatge 
buit (actuacions 1.4.4. i 3.1.2.). 

 

Objectius: 

  

• Disminuir el nombre d'habitatges buits del municipi. 
• Mobilitzar habitatge sense cap ús al mercat. 
• Incrementar nombre d'habitatges de la Borsa de 
mediació social. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Pressupost associat a la fitxa 1.1.1 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

 

Altres agents: 

    

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'acompanyaments realitzats. 

Impacte: 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges) 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.1. Incentivar la mobilització del parc vacant 

ACTUACIÓ: 

3.1.2. Bonificació a l'IBI per habitatges que 
concorrin en circumstàncies socials ACTUACIÓ EXISTENT  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Igualada 
recullen una bonificació del 80% de la quota íntegra de 
l’Impost de Béns Immobles en els que es desenvolupin 
activitats econòmiques que siguin declarades d’especial 
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies 
socials, culturals, històric artístiques o de foment 
de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
Es declara d’especial interès o utilitat municipal, als 
efectes del gaudiment de la bonificació prevista a 
l’anterior paràgraf, l’activitat de rehabilitació o nova 
construcció amb destinació al lloguer dels béns 
immobles situats dintre de les illes cadastrals.  

 

Objectius: 

  

• Augmentar el nombre d'habitatges d'ús social al 
municipi. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Hisenda. 

 

Altres agents: 

  • Regidoria d'Habitatge 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sol·licituds rebudes. 
• Nombre de bonificacions atorgades. 

Impacte: 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.1. Incentivar la mobilització del parc vacant 

ACTUACIÓ: 

3.1.3. Programa d'impuls de la masoveria urbana ACTUACIÓ EXISTENT  

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L’Ajuntament d’Igualada, amb la col·laboració de la 
cooperativa Obrint Portes SCCL, ha iniciat un projecte 
de masoveria urbana en clau social. El projecte està 
destinat a joves d’entre 18 i 35 anys amb necessitats 
d’accés a l’habitatge com a masovers. L’objectiu del 
projecte és augmentar el parc d'habitatges de lloguer 
assequible per persones joves a Igualada mitjançant la 
masoveria urbana com a forma alternativa d’accés a 
l’habitatge. Aquest model consisteix en un acord entre 
una part propietària d’un habitatge que requereix unes 
rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, 
les quals convenen una carència de lloguer per aquesta 
última a canvi de realitzar un seguit de millores a 
l’immoble.  
Les persones que accediran a la condició de masover 
rebran una formació inicial bàsica per dur a terme les 
obres necessàries a l’habitatge i el seu posterior 
manteniment. Aquesta forma de rehabilitació és un valor 
afegit del projecte, ja que suposa una reducció de costos 
econòmics, la corresponsabilitat de realitzar millores del 
que serà el seu futur habitatge i l’aportació de nous 
coneixements en rehabilitació i manteniment que li 
reporta als joves masovers. Alhora, el programa també 
recull una subvenció de 15.000€ per habitatge amb un 
límit de 5.000€ per als elements comuns; i, s'adequarà a 
les disponibilitat pressupostàries de la partida que 
assenyali l'acord de la convocatòria. 
La partida pressupostària s'ampliarà segons necessitats 
i fonts externes de finançament. 

 Objectius: 

  

• Promocionar nous models de tinença entre les 
persones joves. 
• Desenvolupar mesures per incentivar l'emancipació 
juvenil. 

 Beneficiaris: 

  

• Persones joves d'Igualada. 
• Propietaris d’habitatges buits. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 Pressupost: 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 

A
l             

 Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge 
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 Altres agents: 

  • Obrint Portes SCCL 

 Indicadors: 

  

Gestió: 

• Formacions realitzades. 
• Sol·licituds rebudes per part de propietaris i masovers. 
• Nombre d’habitatges rehabilitats. 

Impacte: 

• Taxa d’emancipació juvenil. 
• Taxa d’edificis en mal estat (ruïnós, dolent o deficient segons INE). 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.1. Incentivar la mobilització del parc vacant 

ACTUACIÓ: 

3.1.4. Estudi per a l'adquisició o cessió de lots de 
diversos habitatges a grans tenidors NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Realització d'un estudi per tal de valorar l’adquisició de 
lots d'habitatges buits en propietat de grans tenidors. 
Gràcies a la informació recollida a través del cens 
d'habitatges buits (actuació 3.2.1.), del registre 
d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol 
habilitant de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i 
d'altres fonts que es puguin disposar l'Ajuntament 
estudiarà la ubicació i situació de lots d'habitatges de 
grans tenidors. En aquest sentit, hi podrà contribuir el 
Registre de Grans Tenidors que elaborarà l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, arran de la Llei 1/2022. 
Alhora, estudiar la possibilitat d'adquirir o establir un 
conveni per a la cessió en el moment en que el preu i les 
condicions dels habitatges siguin d'interès per al 
desenvolupament de les polítiques d'habitatge, i en 
especial per a la disposició d'habitatges d'ús social. 

 

Objectius: 

  

• Recuperar habitatges desocupats perquè exerceixin la 
seva funció social. 

 

Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

 

Pressupost: 

 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l             

 

Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge 

 

Altres agents: 

  • Grans tenidors d'habitatge. 

 

Indicadors: 

  

Gestió: 

• Formacions realitzades. 

Impacte: 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.2. Impuls d’eines administratives per a la mobilització   
ACTUACIÓ: 

3.2.1. Detecció d'habitatges buits i actualització ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'Ajuntament d'Igualada ha iniciat l'elaboració d'un cens 
d'habitatges buits. Aquest recurs servirà per conèixer la 
dada real d'habitatge desocupat al municipi i començar a 
valorar estratègies per a la seva mobilització. 
A partir d'aquest primer estudi seria bo fer-ne una 
actualització anual per fer-ne el seguiment i anar adaptant 
les actuacions municipals a la seva evolució. 

  Objectius: 

  

• Disposar d'un registre actualitzat del parc d'habitatges 
buits del municipi. 
• Mobilitzar habitatge sense cap ús al mercat. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 20.000,0 € 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

•Nombre d'habitatges censats. 

Impacte: 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges) 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.2. Impuls d’eines administratives per a la mobilització   
ACTUACIÓ: 

3.2.2. Programa d'inspecció d'habitatges 
desocupats 

ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'estudi d'habitatge buit que està elaborant l'Ajuntament 
inclou treball de camp per tal d'inspeccionar si 
efectivament els habitatges estan buits. A partir d'aquest 
punt s'haurà de continuar desenvolupant aquest programa 
d'inspecció que persegueix dos objectius: en primer lloc, 
supervisar els habitatges buits per determinar el seu estat, 
fent complir la funció social de l'habitatge, i aplicar 
mesures d'intervenció administrativa, d’acord amb allò 
definit de l’art. 38 a 44 de la Llei 18/2007, del dret a 
l’habitatge. I en segon lloc, vetllar pel compliment del 
deure legal de conservació i rehabilitació del parc existent. 
En el marc del recurs Estratègies Sectorials d’Habitatges 
per a la mobilització i intervenció d'habitatges desocupats i 
situacions anòmales, del Catàleg de Serveis 2021 de la 
Diputació de Barcelona, s’està redactant el Programa 
d’Inspecció i concretant les eines per a la seva implantació 
i execució.  

  Objectius: 

  

• Determinar l'estat dels habitatges buits. 
• Garantir la conservació i rehabilitació del parc 
residencial. 
• Detectar situacions anòmales: habitatges 
permanentment. buits, sobreocupació i infrahabitatge. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 3.2.1 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

  Altres agents: 

  • Regidoria d'Habitatge. 
• Diputació de Barcelona. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'habitatges inspeccionats. 

Impacte: 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges). 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.2. Impuls d’eines administratives per a la mobilització   
ACTUACIÓ: 

3.2.3. Recàrrecs fiscals als habitatges desocupats ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Les ordenances fiscals d'Igualada estableixen un 

recàrrec del 50% en l'Impost de Béns Immobles (IBI) per 

aquells immobles d’ús residencial que es trobin 

desocupats amb caràcter permanent. Cal desenvolupar 

la redacció d’aquesta ordenança per a que sigui aplicable 

i adaptar-la a la nova redacció de l’article 72.4 de TRLHL, 

en la redacció donada per Real Decreto-ley 7/2019, de 1 

de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

alquiler. 

 

  Objectius: 

  

• Disminuir el nombre d'habitatges buits del municipi. 
• Mobilitzar habitatge sense cap ús al mercat. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  

• Regidoria d'Hisenda. 
• Regidoria d'Urbanisme. 

  Altres agents: 

  • Regidoria d'Habitatge 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de recàrrecs realitzats. 

Impacte: 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges). 

        
 

  



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 241 

3. Mobilitzar l’habitatge buit     

3.2. Impuls d’eines administratives per a la mobilització   
ACTUACIÓ: 

3.2.4. Requeriments municipals per mobilitzar el 
parc d'habitatges desocupat NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

La normativa faculta als ajuntaments a realitzar accions a 

propietaris (que són persones jurídiques privades) perquè 

ocupin els habitatges que tenen buits. A partir d'un primer 

requeriment per complir amb la funció social de 

l'habitatge, l’Administració pot impulsar mesures de 

foment, com donar garanties als propietaris, impulsar 

polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges o 

fer programes de cessió, o mesures de caràcter fiscal, 

com imposar sancions per cada habitatge buit, i fins 

l'extrem de l’expropiació d'ús de l'habitatge. L'Ajuntament 

actuarà en cada cas de manera singularitzada segons la 

situació de cada immoble i propietari. 

 

  Objectius: 

  

• Disminuir el nombre d'habitatges buits del municipi. 
• Mobilitzar habitatge sense cap ús al mercat i 
augmentar el nombre d'habitatges destinats a la Borsa. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

  1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 
Serveis jurídics municipals. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'habitatges sancionats. 
• Nombre d'habitatges sobre els quals s'ha iniciat procediment 
d'expropiació. 

Impacte: 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges) 
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4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal  
4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

ACTUACIÓ: 

4.1.1. Estudiar la viabilitat de coordinar polítiques 
d'habitatge des de la Mancomunitat de la Conca 
d'Òdena 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'Ajuntament d'Igualada estudiarà la possibilitat de 
desenvolupar polítiques d’habitatge a través de la 
Mancomunitat de la Conca d'Òdena, un marc 
territorial propi que pot resultar efectiu en l’ús de 
diferents recursos i estratègies en l’àmbit de 
l’habitatge. 
Així, el primer pas a realitzar seria la proposta de 
modificació d'estatuts de la Mancomunitat per 
incloure l'habitatge com una política a desenvolupar 
per part d'aquest òrgan supramunicipal. 

  Objectius: 

  

• Explorar la possibilitat de desenvolupar polítiques 
d'habitatge en l'àmbit territorial de referència. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població de la Conca d'Òdena. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  • Ajuntament d'Igualada. 

  Altres agents: 

  • Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Modificació dels estatuts per incloure l'habitatge com una 
activitat a desenvolupar per la Mancomunitat. 

Impacte: 
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4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal  
4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

ACTUACIÓ: 

4.1.2. Explorar la creació de l'Observatori de 
l'Habitatge de la Conca d'Òdena  NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Explorar la possibilitat de crear l’Observatori de 
l’Habitatge de la Conca d'Òdena per tal de per 
monitoritzar l’evolució dels indicadors sobre habitatge 
a la regió. Els informes que periòdicament elaborarà 
es presentaran als ajuntaments integrants de la 
Mancomunitat per tal de conèixer la situació de 
l'habitatge a la Conca d'Òdena. Aquesta actuació 
està condicionada a l'execució de l'actuació 4.1.2. 

  Objectius: 

  

• Monitoritzar la situació de l’habitatge a la  
Mancomunitat de la Conca d'Òdena per anticipar 
polítiques d'habitatge. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població de la Conca d'Òdena. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  • Ajuntament d'Igualada. 

  Altres agents: 

  • Mancomunitat de la Conca d'Òdena. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d’informes elaborats per l’Observatori. 

Impacte: 

  

        
 

  



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 244 

4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal  
4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

ACTUACIÓ: 

4.1.3. Valorar la creació d'una Taula Participativa 
d'Habitatge NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Les entitats especialitzades en l'àmbit de l'habitatge al 
municipi acostumen a treballar en l'àrea de tota la 
Conca Òdena, ja que esdevé un espai geogràfic amb 
problemàtiques i necessitats compartides en aquesta 
matèria. 
Tenint en compte aquesta realitat, la Mancomunitat pot 
valorar la creació d'una Taula Participativa d'Habitatge 
de la Conca d’Òdena que aglutini les entitats que 
treballen en aquest marc de referència. L'objectiu és 
que la Taula esdevingui un espai de debat i reflexió 
entorn les necessitats detectades i les polítiques 
d'habitatge a desenvolupar a la Conca d'Òdena. 
Aquesta actuació està condicionada a l'execució de 
l'actuació 4.1.2. 

  Objectius: 

  

• Promoure la participació ciutadana en matèria 
d'habitatge.  

  Beneficiaris: 

  • Tota la població de la Conca Òdena. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  • Ajuntament d'Igualada. 

  Altres agents: 

  • Mancomunitat de la Conca d'Òdena. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sessions/any de la Taula Participativa d'Habitatge. 

Impacte: 
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4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal  
4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

ACTUACIÓ: 

4.1.4. Analitzar les possibilitats de promoure 
habitatge protegit a la Conca d'Òdena 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena podria 
analitzar les possibilitats de construir habitatge 
protegit de manera  coordinada entre els ajuntaments 
que en formen part. Així com també les necessitats en 
matèria d'habitatge de cada municipi que l'integra. 
En concret, caldria estudiar l'aportació de sòl i de 
recursos econòmics, així com determinar com es farà 
l'assignació dels habitatges als sol·licitants. Aquesta 
actuació està condicionada a l'execució de l'actuació 
4.1.1. 

  Objectius: 

  

• Ampliació del parc d'habitatges d'ús social a la 
Conca d'Òdena. 

  Beneficiaris: 

  • Població de la Conca d'Òdena amb dificultats d'accés al mercat lliure. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  • Ajuntament d'Igualada. 

  Altres agents: 

  • Mancomunitat de la Conca d'Òdena. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 
 

Impacte: 
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4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal  
4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

ACTUACIÓ: 

4.1.5. Redacció de l'Agenda Urbana de la Conca 
d'Òdena 

ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

La Mancomunitat de la Conca d'Òdena va peticionar a 
la Diputació de Barcelona assistència per a la 
redacció de l'Agenda Urbana. El recurs s'anomena 
Impuls de les Agendes Urbanes Locals identificat amb 
l’ODS 11. 
Ciutats i Comunitats sostenibles, creat amb la fita 
d’adaptar i desplegar la Nova Agenda Urbana  
en l’àmbit local, i assolir així ciutats i pobles més 
inclusius i sostenibles, generant entorns urbans de 
qualitat, saludables, segurs i resilients. 
L’AUL es planteja com el marc de planificació urbana 
integral de referència pels municipis, a través del qual 
els ens locals han d’establir estratègies urbanes a mig 
i llarg termini i la seva concreció en plans, projectes i 
programes amb una visió integral i participativa. El 
projecte està en fase de diagnosi.  

  Objectius: 

  

• Definir l’agenda urbana local de la Mancomunitat de 
la Conca d'Òdena. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població de la Conca d'Òdena. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j  El pressupost no afecta només al municipi.   

A
l   

  Gestió: 

  • Mancomunitat de la Conca d'Òdena. 

  Altres agents: 

  • Diputació de Barcelona. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Redacció de l'informe. 

Impacte: 
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4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal  
4.1. Establir polítiques d’habitatge amb la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

ACTUACIÓ: 

4.1.6. Estudiar i proposar la transferència del 
programa d'habitatge intergeneracional a la Conca 
d'Òdena 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Des de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena 
s'estudiarà la possibilitat de transferir el programa 
d'habitatge intergeneracional iniciat per l'Ajuntament 
d'Igualada (actuació 1.1.8.) si aquest té un bon 
funcionament i és exitós. 
Així doncs, des de la Mancomunitat s'oferiran espais, 
tant presencials com digitals, acompanyants de 
publicitat, per posar en contacte persones grans que 
visquin soles i joves amb necessitat d'emancipar-se a 
la Conca d'Òdena. Aquesta actuació està 
condicionada a l'execució de l'actuació 4.1.1. 

  Objectius: 

  

• Facilitar l'emancipació de persones joves a la Conca 
d'Òdena. 
• Facilitar l'acompanyament de persones grans que 
viuen soles a la Conca d'Òdena. 

  Beneficiaris: 

  

• Persones joves de la Conca d'Òdena que desitgen emancipar-se.  
• Persones grans de la Conca d'Òdena que viuen soles. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Pressupost associat a la Mancomunitat de la Conca d'Òdena. 

A
l             

  Gestió: 

  • Mancomunitat de la Conca d'Òdena. 

  Altres agents: 

  

• Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Igualada. 
• Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament d'Igualada. 
• Regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament d'Igualada. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de llars (persones grans inscrites).  
• Nombre de persones joves inscrites. 

Impacte: 

• Ràtio d'emancipació juvenil (Nombre de joves emancipats / total de 
joves de la Conca d'Òdena). 

        
 



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 248 

5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.1. Modificacions en el planejament per incrementar el sostre residencial 

ACTUACIÓ: 

5.1.1. Estudi del potencial real residencial del 
planejament NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'Ajuntament estudiarà quina és la capacitat residencial del 
planejament actual tenint en compte els sectors que queden 
per desenvolupar, els solars que encara estan per edificar i 
la densitat no esgotada del sòl urbà consolidat. 
A partir d'aquest estudi es podran idear mesures per tal 
d'obtenir habitatges d'ús social d'aquesta capacitat 
residencial. 

  Objectius: 

  

• Incentivar l'ús total de la densitat residencial en certes 
zones del municipi. 
• Ampliació del parc d'habitatges d'ús social. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j   15.000 €         

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Elaboració de l'estudi. 

Impacte: 

• Nombre d'habitatges que es determinaran del potencial residencial. 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.1. Modificacions en el planejament per incrementar el sostre residencial 

ACTUACIÓ: 

5.1.2. Incentivar el desenvolupament dels àmbits 
U.A. 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Estudiar els diferents sectors i possibilitats de 
desenvolupament de cada un d'aquests, indicant si és 
factible alguna mesura per incentivar el desenvolupament. 

  Objectius: 

  

• Augmentar el parc i la seva capacitat residencial.  
• Augmentar el nombre d'habitatge d'ús social. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

  

 
     

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Urbanisme. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Anys necessaris pel desenvolupament d'aquests sectors. 
• Habitatge d'ús social construït. 

Impacte: 

• Percentatge de Solidaritat Urbana. 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.2. Promoure nous instruments per les polítiques d’habitatge  
ACTUACIÓ: 

5.2.1. Actualització anual del Patrimoni Públic del 
Sòl i l'Habitatge 

ACTUACIÓ EXISTENT 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'Ajuntament d'Igualada, d’acord amb el previst a l’art. 
160 i següents del Decret legislatiu 1/2010 (TRLUC), té 
l'obligació de gestionar el Patrimoni Públic del Sòl i 
l'Habitatge (PPSH). Cada any la Secretaria Municipal té 
l'obligació de la tramitació administrativa de l'aprovació 
de les altes i baixes del Patrimoni, tant de béns mobles 
com sobretot de béns immobles, també s'ha de realitzar 
una actualització quadriennal en finalitzar cada mandat 
municipal. 

  Objectius: 

  

• Censar els béns i drets relacionats amb les polítiques 
d'habitatge al municipi. 
• Aprofitar, optimitzar els recursos destinats a les 
polítiques d'habitatge. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 1.000,0 € 

A
l             

  Gestió: 

  

• Secretaria Municipal. 
• Regidoria d'Urbanisme. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

  

Impacte: 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.2. Promoure nous instruments per les polítiques d’habitatge  
ACTUACIÓ: 

5.2.2. Taula Participativa d'Habitatge NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Creació d'una Taula Participativa en l'àmbit de 
l'habitatge amb l'objectiu de reunir els diferents agents 
especialitzats del sector (entitats, professionals, 
tècnics, etc). La finalitat de la Taula es analitzar i 
valorar la situació de l'habitatge del municipi, tot 
reflexionant sobre les necessitats detectades i el 
debat sobre les possibles polítiques a desenvolupar. 

  Objectius: 

  • Promoure la participació ciutadana en matèria 
d'habitatge.  

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j Sense pressupost associat. 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

  Altres agents: 

  

• Regidoria d'Urbanisme. 
• Regidoria d'Acció Social. 
• Regidoria de Joventut. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre de sessions/any de la Taula. 

Impacte: 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.2. Promoure nous instruments per les polítiques d’habitatge  
ACTUACIÓ: 

5.2.3. Seguiment i avaluació del Pla Local 
d'Habitatge 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Creació d'una Taula de Seguiment i Avaluació amb 
representants de les diferents regidories i àrees 
municipals de gestió per tal de fer el seguiment i 
anàlisi de la situació del mercat de l'habitatge al 
municipi i de seguiment del PLH. 
La Diputació de Barcelona lliurarà a l'Ajuntament 
d'Igualada un gestor de projectes amb el qual es 
podrà fer un seguiment de l'execució de cada actuació 
i la seva avaluació. Aquest gestor permet visualitzar 
en cada moment l'estat d'execució del PLH, si aquest 
s’actualitza periòdicament. 

  Objectius: 

  

• Fer seguiment i avaluació de les polítiques 
l'habitatge per adaptar-les als canvis socials i 
territorials que s'esdevinguin. 
•  Actualitzar periòdicament el gestor de projectes. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

  Altres agents: 

  

• Regidoria d'Acció Social. 
• Regidoria d'Urbanisme. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Nombre d'informes anuals i presentacions realitzades. 

Impacte: 

• Nivell d'execució de les actuacions del PLH. 
• Grau de compliment del calendari d'actuacions del PLH. 
• Nivell d'execució del calendari previst al PLH. 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.2. Promoure nous instruments per les polítiques d’habitatge  
ACTUACIÓ: 

5.2.4. Seguiment de l'evolució del perfil municipal en 
matèria d'habitatge 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

Les polítiques d'habitatge requereixen d'un constant 
seguiment per avaluar el seu impacte en el marc d'un 
mercat canviant. Per tal de poder realitzar aquest 
seguiment es proposa fer-ho amb un informe anual, a 
partir de la informació disponible  a l'Observatori Local 
d'Habitatge de la Diputació de Barcelona i també de 
les dades municipals que es disposin de l'Ajuntament. 
Aquest informe es pot complementar amb el 
seguiment de les polítiques d'habitatge que s'estan 
executant. Per tal de poder realitzar aquest seguiment 
es proposa fer-ho amb un informe anual, a partir de la 
informació disponible.  

  Objectius: 

  

• Fer seguiment de l'evolució del perfil municipal en 
matèria d'habitatge. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1 

A
l             

  Gestió: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Realització de l'informe anual. 

Impacte: 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.3. Incrementar els recursos destinats a polítiques d’habitatge  
ACTUACIÓ: 

5.3.1. Dotació de recursos humans per a les 
polítiques d'habitatge 

NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

L'Ajuntament ha incorporat una arquitecte tècnica per tal 
de dotar suport a les polítiques d'habitatge al municipi en 
especial en aquells que tinguin a veure amb la inspecció 
d'habitatges. 
Es valorarà en la implementació si serà necessària o no 
la incorporació d'un administratiu/va per tal de donar 
suport a les tasques d'atenció, tramitació i gestió de 
subvencions. 

  Objectius: 

  • Millorar la qualitat del servei al departament 
d'Habitatge. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 

39.000,0 € 39.780,0 € 40.575,6 € 41.387,1 € 42.214,9 € 43.059,2 € 

A
l             

  Gestió: 

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Regidoria d'Hisenda. 

  Altres agents: 

    

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Número d'inspeccions realitzades. 
• Número de tràmits realitzats. 

Impacte: 
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5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d'habitatge  
5.3. Incrementar els recursos destinats a polítiques d’habitatge  
ACTUACIÓ: 

5.3.2. Comunicació en matèria d'habitatge NOVA ACTUACIÓ 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

  Contingut: 

  

  

La implementació del Pla Local d'Habitatge comportarà 
l'execució d'actuacions i polítiques d'habitatge que no 
s'han dut a terme fins l'actualitat. 
Així doncs, caldrà que el consistori reforci la promoció i 
difusió dels serveis i programes disponibles de cara la 
població d'Igualada. A tal efecte, es proposa: 
• Reserva d'un espai informatiu al butlletí i la web 
municipal on s'informi de les novetats en matèria 
d'habitatge. 
• Incloure informació de cada servei o política municipal 
a la web de l'Ajuntament. 

  Objectius: 

  

• Incrementar la informació de les polítiques d'habitatge 
cap a la ciutadania. 

  Beneficiaris: 

  • Tota la població d'Igualada. 

E
X

E
C

U
C

IÓ
 

  Calendari: 
 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

              

  Pressupost: 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A
j 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

A
l             

  Gestió: 

  

• Regidoria d'Habitatge. 
• Departament de Comunicació. 

  Altres agents: 

  • Regidoria d'Habitatge. 

  Indicadors: 

  

Gestió: 

• Increment de sol·licituds en les convocatòries de subvencions. 

Impacte: 
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8.3. Pla financer 

La despesa inicial prevista per al Pla Local d’Habitatge d’Igualada durant els sis anys 

d’execució (2022-2027) és de 14.576.114,61€. Aquesta xifra està sotmesa a les 

actualitzacions que es puguin produir durant l’execució en aquests anys. Tanmateix, 

aquesta previsió no constitueix cap obligació pressupostària per a l’Ajuntament ni cap 

altra administració involucrada en les diferents actuacions, atès que aquest PLH és un 

document de planificació, i en cap cas se’n fa una reserva de crèdit per als anys 

d’execució. 

Gran part del pressupost del Pla Local d’Habitatge correspon a aportacions del propi 

pressupost de l’Ajuntament d’Igualada. Les despeses que aportaran altres 

administracions s’han estimat en alguns casos, i caldrà veure any a any com es 

concreta. Es recolliran les aportacions d’altres administracions en els informes de 

seguiment del PLH que s’aniran emetent. 

Cal tenir en compte que altres administracions també fan polítiques d’habitatge en el 

municipi mitjançant ajuts a persones empadronades, però no s’inclouen en aquest Pla 

atès que varien d’un any a l’altre i difícilment es poden preveure. 

En el gràfic següent observem la distribució del pressupost per als sis anys d’execució, 

i veiem que es produeix una punta de despesa l’any 2022 atès que és on es concentren 

la majoria d’inversions per la construcció de nou habitatge, i descendeix el 2022. 

Tanmateix, aquesta és una previsió inicial que pot anar variant durant l’execució. 

A la pàgina següent podem observar el quadre complert del pla financer, on també tenim 

el total per any i per actuació, desglossat en dues columnes: aportació amb pressupost 

de l’Ajuntament o d’altres administracions. 
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Pla financer anual per actuació 

 
 

 

Actuacions TOTAL

Aj. Al. Aj. Al. Aj. Al. Aj. Al. Aj. Al. Aj. Al.
1.1.1.  Oficina Local d'Habitatge 72.003,90 € 42.154,00 € 72.003,90 € 42.154,00 € 72.003,90 € 42.154,00 € 72.003,90 € 42.154,00 € 72.003,90 € 42.154,00 € 72.003,90 € 42.154,00 € 684.947,40 €

1.1.2. Seguiment i gestió de casos de famílies en risc i situació de vulnerabilitat residencial 132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 € 0,00 € 132.000,00 € 0,00 € 792.000,00 €

1.1.3. Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) 0,00 €

1.1.4. Taula per garantir els subministraments bàsics 0,00 €

1.1.5. Agents de detecció de pobresa energètica 0,00 €

1.1.6. PIMHA 182.106,14 € 0,00 € 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 € 0,00 € 190.000,00 € 0,00 € 1.132.106,14 €

1.1.7. Gestió de l'emergència habitacional 15.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €  59.000,0€* 20.000,00 € 71.000,0€* 20.000,00 €  71.000,0€* 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 115.000,00 €

1.1.8. Programa d'habitatge intergeneracional 0,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 17.000,00 €

1.1.9. Programa d'habitatge compartit 0,00 € 0,00 € 3.600,00 € 0,00 € 4.100,00 € 0,00 € 4.100,00 € 0,00 € 4.100,00 € 0,00 € 4.100,00 € 0,00 € 20.000,00 €

1.1.10. Banc d'articles reutilitzables

1.2.1. Tramitació d'ajuts d'altres administracions 0,00 €

1.2.2. Ajuts d'urgència social 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 31.000,00 € 372.000,00 €

1.2.3. Ajuts per al pagament de l'IBI 134.000,00 € 0,00 € 134.000,00 € 0,00 € 134.000,00 € 0,00 € 134.000,00 € 0,00 € 134.000,00 € 0,00 € 134.000,00 € 0,00 € 804.000,00 €

1.2.4. Gestió de la Borsa de Lloguer Assequible Pressupst associat a la fitxa 1.1.1 7.100,00 € Pressupst associat a la fitxa 1.1.1 7.100,00 €
Pressupst associat a la fitxa 

1.1.1
7.100,00 € Pressupst associat a la fitxa 1.1.1 7.100,00 €

Pressupst associat a la 

fitxa 1.1.1
7.100,00 €

Pressupst associat a la 

fitxa 1.1.1
7.100,00 € 42.600,00 €

1.2.5. Tramitació d'ajuts per a l'emancipació juvenil 0,00 €

1.3.1. Promoció carrer Sant Carles 58 2.744.292,10 € 344.717,92 € 444.788,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.533.798,41 €

1.3.2. Promoció carrer Joan Serra 2 0,00 € 2.167.010,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.167.010,00 €

1.3.3. Promoció carrer Virtut 13 0,00 € 205.095,00 € 0,00 € 620.000,00 € 0,00 € 1.240.000,00 € 0,00 € 1.240.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.305.095,00 €

1.3.4. Promoció d'allotjament dotacional 0,00 €

1.3.5. Prospecció per a l'adquisició dels solars disponibles sense finalitzar amb posterior construcció d'habitatge d'ús 

social
Recursos propis 0,00 € Recursos propis 0,00 € Recursos propis 0,00 € Recursos propis 0,00 € Recursos propis 0,00 € Recursos propis 0,00 € 0,00 €

1.3.6. Impuls de l'habitatge cooperatiu 0,00 €

1.3.7. Prospecció per a l'adquisició dels edificis sense finalitzar amb posterior construcció d'habitatge d'ús social 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

1.4.1. Adquisició d'habitatges per tanteig i retracte 20.000,00 €
Pressupost associat a la 

Diputació de Barcelona*
0,00 €

Pressupost associat a la 

Diputació de Barcelona*
0,00 €

Pressupost associat a la 

Diputació de Barcelona*
0,00 €

Pressupost associat a la Diputació 

de Barcelona*
0,00 €

Pressupost associat a la Diputació 

de Barcelona*
0,00 €

Pressupost associat a la 

Diputació de Barcelona*
20.000,00 €

1.4.2. Programa d'habitatge 60/40 per al reallotjament de famílies vulnerables 2.508,19 € 3.762,28 € 2.508,19 € 3.762,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.540,94 €

1.4.3. Programa reallotgem.cat 0,00 €
*Agència de l'Habitatge de 

Catalunya
0,00 €

*Agència de l'Habitatge de 

Catalunya
0,00 €

*Agència de l'Habitatge de 

Catalunya
0,00 €

*Agència de l'Habitatge de 

Catalunya
0,00 €

*Agència de l'Habitatge de 

Catalunya
0,00 €

*Agència de l'Habitatge de 

Catalunya
0,00 €

1.4.4. Subvencions a la rehabilitació amb la posterior gestió de la Borsa de Lloguer Assequible 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 € 900.000,00 €

1.4.5. Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits 0,00 € *Diputació de Barcelona 0,00 € *Diputació de Barcelona 0,00 € *Diputació de Barcelona 0,00 € *Diputació de Barcelona 0,00 € *Diputació de Barcelona 0,00 € *Diputació de Barcelona 0,00 €

2.1.1. Subvencions per a la restauració de façanes 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 60.000,00 €

2.1.2. Bonificacions fiscals per a la rehabilitació 0,00 €

2.1.3. Tramitació d'ajuts a la rehabilitació
Pressupost associat a la fitxa 

1.1.1.
Pressupost associat a l'AHC*

Pressupost associat a la fitxa 

1.1.1.

Pressupost associat a 

l'AHC*

Pressupost associat a la fitxa 

1.1.1.
Pressupost associat a l'AHC* Pressupost associat a la fitxa 1.1.1. Pressupost associat a l'AHC*

Pressupost associat a la 

fitxa 1.1.1.
Pressupost associat a l'AHC*

Pressupost associat a la 

fitxa 1.1.1.
Pressupost associat a l'AHC* 0,00 €

2.1.4. Campanya de difusió per la promoció de les Inspeccions Tècniques dels Edificis 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

2.1.5. Delimitació d'una àrea de conservació i rehabilitació 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2.2.1. Promoció i difusió dels ajuts existents per promoure la supressió de barreres arquitectòniques 0,00 €

2.2.2. Bonificacions fiscals per promoure la supressió de barreres arquitectòniques 0,00 €

2.2.3. Programa d'Arranjaments d'Habitatges 0,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 € Diputació de Barcelona* 0,00 €

2.3.1. Punt d'assessorament energètic 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

2.3.2. Bonificacions fiscals per promoure la instal·lació d'energia solar als edificis 0,00 €

2.3.3.  Promoció i difusió dels ajuts existents per millorar l’eficiència energètica en els edificis d'habitatge 0,00 €

2.3.4. Gestió de fons Next Generation 0,00 €

3.1.1. Programa de prospecció i acompanyament per a la mobilització d'habitatge desocupat 0,00 €

3.1.2. Bonificació a l'IBI per habitatges que concorrin en circumstàncies socials 0,00 €

3.1.3. Programa d'impuls de la masoveria urbana 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €

3.1.4. Estudi per a l'adquisició o cessió de lots de diversos habitatges a grans tenidors 0,00 €

3.2.1. Detecció d'habitatges buits i actualització 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 120.000,00 €

3.2.2. Programa d'inspecció d'habitatges desocupats 0,00 €

3.2.3. Recàrrecs fiscals als habitatges desocupats 0,00 €

3.2.4. Requeriments municipals per mobilitzar el parc d'habitatges desocupat 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 5.000,00 €

4.1.1. Estudiar la viabilitat de coordinar polítiques d'habitatge des de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena 0,00 €

4.1.2. Explorar la creació de l'Observatori de l'Habitatge de la Conca d'Òdena 0,00 €

4.1.3. Valorar la creació d'una Taula Participativa d'Habitatge 0,00 €

4.1.4. Analitzar les possibilitats de promoure habitatge protegit a la Conca d'Òdena 0,00 €

4.1.5. Redacció de l'Agenda Urbana de la Conca d'Òdena 0,00 €

4.1.6. Estudiar i proposar la transferència del programa d'habitatge intergeneracional a la Conca d'Òdena 0,00 €

5.1.1. Estudi del potencial real residencial del planejament 0,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €

5.1.2. Incentivar el desenvolupament dels àmbits U.A. 0,00 €

5.2.1. Actualització anual del Patrimoni Públic del Sòl i l'Habitatge 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 0,00 € 6.000,00 €

5.2.2. Taula Participativa d'Habitatge 0,00 €

5.2.3. Seguiment i avaluació del Pla local d'habitatge 0,00 €

5.2.4. Seguiment de l'evolució del perfil municipal en matèria d'habitatge 0,00 €

5.3.1. Dotació de recursos humans per a les polítiques d'habitatge 39.000,00 € 0,00 € 39.780,00 € 0,00 € 40.575,60 € 0,00 € 41.387,11 € 0,00 € 42.214,85 € 0,00 € 43.059,15 € 0,00 € 246.016,72 €

5.3.2. Comunicació en matèria d'habitatge 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 0,00 € 12.000,00 €

TOTAL 3.578.910,33 € 2.800.839,20 € 1.347.680,48 € 704.016,28 € 834.679,50 € 1.320.254,00 € 835.491,01 € 1.320.254,00 € 836.318,75 € 80.254,00 € 837.163,05 € 80.254,00 € 14.576.114,61 €

Sense pressupost associat.

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

 El pressupost no afecta només al municipi.

Pressupost associat a la Mancomunitat de la Conca d'Òdena.

Sense pressupost associat.

2022

Sense pressupost associat.

2023 2024 2025 2026 2027

Sense pressupost associat.

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1.

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1.

Sense pressupost associat.

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Pressupst associat a la fitxa 3.2.1

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1

Pressupost associat a la fitxa 1.1.1

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.

Sense pressupost associat.
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8.4. Calendari 

El calendari del Pla es preveu a sis anys, amb el 2022 com a primer any i la finalització 

prevista per al 2027. Aquest termini s’estima suficient per afrontar les actuacions 

previstes i respondre als reptes detectats a l’anàlisi i la diagnosi. 

A la pàgina següent podem observar el diagrama de Gantt, amb què s’obté una visió 

completa de les actuacions i la seva execució al llarg dels anys. La visió de conjunt és 

força homogènia durant tots els anys d’execució, atès que la majoria de polítiques es 

desenvolupen durant tots els anys d’execució. En molts casos correspon a actuacions 

que l’Ajuntament ja estava desenvolupant, i pel que fa a noves actuacions, moltes d’elles 

es pretén iniciar l’execució el mateix 2022. 

En el cas de les actuacions vinculades a la construcció de nou habitatge social, el 

calendari s’ha disposat tenint en compte les necessitats pressupostàries i d’estudis 

previs que caldrà fer
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 Actuacions 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1.1.1.  Oficina Local d'Habitatge

1.1.2. Seguiment i gestió de casos de famílies en risc i situació de vulnerabilitat residencial

1.1.3. Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)

1.1.4. Taula per garantir els subministraments bàsics

1.1.5. Agents de detecció de pobresa energètica

1.1.6. PIMHA

1.1.7. Gestió de l'emergència habitacional

1.1.8. Programa d'habitatge intergeneracional

1.1.9. Programa d'habitatge compartit

1.1.10 Banc d'articles reutilitzables

1.2.1. Tramitació d'ajuts d'altres administracions

1.2.2. Ajuts d'urgència social

1.2.3. Ajuts per al pagament de l'IBI

1.2.4. Gestió de la Borsa de Lloguer Assequible

1.2.5. Tramitació d'ajuts per a l'emancipació juvenil

1.3.1. Promoció carrer Sant Carles 58 

1.3.2. Promoció carrer Joan Serra 2 

1.3.3. Promoció carrer Virtut 13

1.3.4. Promoció d'allotjament dotacional

1.3.5. Prospecció per a l'adquisició dels solars disponibles amb posterior construcció d'habitatge d'ús social

1.3.6. Impuls de l'habitatge cooperatiu

1.3.7. Prospecció per a l'adquisició dels edificis sense finalitzar amb posterior construcció d'habtiatge d'ús social

1.4.1. Adquisició d'habitatges per tanteig i retracte

1.4.2. Programa d'habitatge 60/40 per al reallotjament de famílies vulnerables

1.4.3. Programa reallotgem.cat

1.4.4. Subvencions a la rehabilitació amb la posterior gestió de la Borsa de Lloguer Assequible

1.4.5. Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits

2.1.1. Subvencions per a la restauració de façanes

2.1.2. Bonificacions fiscals per a la rehabilitació

2.1.3. Tramitació d'ajuts a la rehabilitació

2.1.4. Campanya de difusió per la promoció de les Inspeccions Tècniques dels Edificis

2.1.5. Delimitació d'una àrea de conservació i rehabilitació

2.2.1. Promoció i difusió dels ajuts existents per promoure la supressió de barreres arquitectòniques 

2.2.2. Bonificacions fiscals per promoure la supressió de barreres arquitectòniques

2.2.3. Programa d'Arranjaments d'Habitatges

2.3.1. Punt d'assessorament energètic

2.3.2. Bonificacions fiscals per promoure la instal·lació d'energia solar als edificis 

2.3.3.  Promoció i difusió dels ajuts existents per millorar l’eficiència energètica en els edificis d'habitatge

2.3.4. Gestió de fons Next Generation

3.1.1. Programa de prospecció i acompanyament per a la mobilització d'habitatge desocupat

3.1.2. Bonificació a l'IBI per habitatges que concorrin en circumstàncies socials

3.1.3. Programa d'impuls de la masoveria urbana

3.1.4. Estudi per l'adquisició o cessió de lots de diversos habtiatges a grans tenidors

3.2.1. Detecció d'habitatges buits i actualització

3.2.2. Programa d'inspecció d'habitatges desocupats

3.2.3. Recàrrecs fiscals als habitatges desocupats

3.2.4. Requeriments municipals per mobilitzar el parc d'habitatges desocupat

4.1.1. Estudiar la viabilitat de coordinar polítiques d'habitatge des de la Mancomunitat de la Conca d'Òdena

4.1.2. Explorar la creació de l'Observatori de l'Habitatge de la Conca d'Òdena 

4.1.3. Valorar la creació d'una Taula Participativa d'Habitatge

4.1.4. Analitzar les possibilitats de promoure habitatge protegit a la Conca d'Òdena

4.1.5. Redacció de l'Agenda Urbana de la Conca d'Òdena

4.1.6. Estudiar i proposar la transferència del programa d'habitatge intergeneracional a la Conca d'Òdena

5.1.1. Estudi del potencial real residencial del planejament

5.1.2. Incentivar el desenvolupament dels àmbits U.A.

5.2.1. Actualització anual del Patrimoni Públic del Sòl i l'Habitatge

5.2.2. Taula Participativa d'Habitatge

5.2.3. Seguiment i avaluació del Pla Local d'Habitatge

5.2.4. Seguiment de l'evolució del perfil municipal en matèria d'habitatge

5.3.1. Dotació de recursos humans per a les polítiques d'habitatge

5.3.2. Comunicació en matèria d'habitatge
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9. EXECUCIÓ 

Les actuacions incloses en aquest Pla Local d’Habitatge corresponen a polítiques 

públiques que la legislació sectorial en matèria d’habitatge reconeix per a l’àmbit local. 

Per tant, l’Ajuntament d’Igualada és al centre de la seva aplicació. Tanmateix, la 

complexitat competencial, de recursos i actors presents, fan recomanable preveure 

diferents aspectes. 

En primer lloc, cal tenir en compte la coordinació amb altres nivells d’Administració que 

hi aporten recursos econòmics o tècnics, o que aproven normatives d’obligat 

compliment. També hem de tenir en compte la necessària cooperació amb actors de 

nivell local que defensen interessos legítims del seu àmbit social o professional.  

També hem de contemplar la coordinació interna de les diferents instàncies polítiques i 

administratives de l’Ajuntament que intervenen en l’execució de les diferents polítiques 

segons l’àmbit d’especialització i competència que tenen assignats. 

I per últim, fer-ne un correcte seguiment i avaluació del PLH serà clau perquè les 

polítiques a aplicar siguin efectives. 

9.1. Cooperació en l’execució de les actuacions  

Cooperació amb administracions de nivell superior 

Com la majoria d’àmbits competencials, l’habitatge és un àmbit de gestió de les 

administracions públiques que es troba compartit entre diferents administracions amb 

competències delimitades. Aquesta segmentació competencial obliga les diferents 

administracions a realitzar un treball cooperatiu per garantir una correcta execució de 

les polítiques que es dissenyen des de cada nivell. 

Per conèixer a fons els àmbits competencials de cada administració es poden consultar 

els textos legals que els estableixen i regulen, llistats en el Marc normatiu dins l’índex 

d’aquest Pla. 

En el marc d’aquest àmbit normatiu i competencial, la Generalitat de Catalunya i la 

Diputació de Barcelona han desplegat tot un seguit d’instruments i polítiques en els quals 

els ajuntaments i consells comarcals són actors principals per al seu desplegament al 

territori. 

En aquest PLH s’inclouen diverses actuacions que es preveu gestionar en conveni o 

cooperació amb la Generalitat de Catalunya, com són l’Oficina Local d’Habitatge, la 

Borsa de mediació d’habitatge o la concertació de polítiques que es preveu fer amb 

l’Agència d’Habitatge de Catalunya a curt termini. 

També hem vist com la legislació aprovada per la Generalitat de Catalunya dota 

d’instruments administratius i legals perquè els ens locals puguin desenvolupar les 

seves polítiques. En aquest aspecte, no comporta la necessitat d’haver d’establir un 

marc de col·laboració com sí que ho és en l’aportació de recursos econòmics i tècnics. 

Des del moment de la seva aprovació, les lleis i decrets ja són aplicables pels ens locals.  
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Per la seva banda, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments 

diferents recursos tècnics i econòmics per al desenvolupament de diferents polítiques 

d’habitatge, i que en aquest PLH hi són presents com el Servei d’Intermediació en 

Deutes de l’Habitatge (SIDH), els recursos econòmics per a l’adquisició d’habitatges 

mitjançant dret de tanteig i retracte, la reforma, condicionament i rehabilitació 

d’habitatges, el programa d’arranjaments d’habitatges, el recurs tècnic per a l’elaboració 

del Programa d’inspecció d’habitatges i la redacció de l’Agenda Urbana de la Conca 

d’Òdena. 

Destaquem també el paper de la Diputació de Barcelona en la seva tasca de suport als 

ens locals amb el treball en xarxa que permet l’intercanvi d’experiències, la formació 

continuada, les consultes tècniques i legals, i el suport tècnic per estudiar casos 

singulars de cada municipi. 

Aquesta relació simbiòtica que s’estableix entre els ens locals i les administracions 

superiors (Generalitat i Diputació) és un exemple de cooperació en el qual l’interès de 

les administracions superiors en implantar determinades polítiques d’habitatge troba en 

els ajuntaments el canal per ser implantades en el territori per al conjunt de la població. 

I alhora, aquests es nodreixen dels recursos econòmics i tècnics sense els quals no els 

seria possible atendre les necessitats de la població en matèria d’habitatge. 

La relació de cooperació que l’Ajuntament d’Igualada té establerta amb la Generalitat de 

Catalunya i la Diputació de Barcelona es canalitzarà mitjançant els procediments ja 

establerts per cada administració, i no cal preveure nous espais de relació estable, si no 

és que es preveu específicament per algun dels recursos. 

Cooperació amb agents locals 

La presència d’actors locals s’ha reflectit en aquest PLH mitjançant les entrevistes a 

diferents entitats i empreses del sector (PAH i agents de la propietat) i la seva 

participació a les sessions del procés participatiu. Això ha contribuït a complementar 

l’anàlisi i diagnosi amb les seves aportacions qualitatives, així com a rebre propostes 

d’actuacions futures a partir de les necessitats detectades per aquests actors. 

L’Ajuntament d’Igualada té oberts diferents canals d’interlocució i participació amb 

cadascun d’aquests actors en un model de participació que prioritza la relació bilateral 

amb cadascun d’ells, atenent a les seves demandes particulars que els presenten, 

prescindint d’estructures municipals. 

D’altra banda, també cal preveure que en algunes actuacions es pot reforçar la 

cooperació amb els agents locals mitjançant nous processos participatius, com per 

exemple per a la construcció de nou habitatge social o per a les modificacions de 

planejament, que atorgarien major legitimitat a actuacions de gran transcendència. 

9.2. Gestió del Pla 

Com dèiem en l’apartat anterior, l’Ajuntament d’Igualada es troba al centre de l’execució 

d’aquest PLH, començant per l’atribució dels recursos tècnics, humans i econòmics que 

faran possible el seu desplegament. 
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La gestió del Pla es realitzarà de forma directa per l’Ajuntament amb els recursos propis, 

i només en alguns casos es preveu l’externalització quan el nivell d’expertesa, 

complexitat tècnica i estalvi de recursos ho facin recomanable. 

Regidoria d’Habitatge 

La Regidoria d’Habitatge és la que té delegades per Alcaldia les competències en la 

matèria, a qui correspon dirigir i orientar les polítiques locals d’habitatge, així com 

gestionar les relacions amb altres administracions i coordinar l’acció política amb les 

regidories que tinguin encarregades la gestió d’actuacions dins el seu àmbit 

competencial. 

A la persona titular de la regidoria correspon supervisar les actuacions de l’Ajuntament 

mitjançant els òrgans administratius establerts. 

Oficina Local d’Habitatge 

L’Oficina Local d’Habitatge es constitueix com l’estructura administrativa creada per 

l’Ajuntament d’Igualada des d’on es gestionen la majoria de competències en la matèria. 

En relació a aquest PLH, a l’Oficina li correspon impulsar la tasca administrativa de les 

actuacions a desenvolupar, així com coordinar-se amb altres òrgans administratius per 

procurar pel compliment del calendari previst. 

Per això serà l’encarregada del seguiment del PLH mitjançant la recopilació de la 

informació de la resta d’instàncies municipals, i alhora traslladar els informes i 

conclusions d’aquest seguiment i avaluació. 

Per a més informació sobre l’estructura i recursos disponibles de l’Ajuntament 

d’Igualada, es pot consultar el capítol 5 de recursos i iniciatives. 

9.3. Avaluació de resultats i compliment d’objectius  

Aquest PLH ha procurat realitzar una anàlisi en profunditat en matèria d’habitatge en el 

municipi d’Igualada, i identificar els principals reptes que cal afrontar durant els propers 

anys. La responsabilitat de les administracions públiques és desenvolupar les polítiques 

que intentaran pal·liar i revertir els aspectes negatius, aprofitant les fortaleses i 

oportunitats. 

Tanmateix, la realitat social no ve condicionada només per les polítiques públiques, sinó 

que aquestes es veuran immerses en un conjunt de factors externs que també incidiran 

en la realitat social. Les amenaces detectades, i aquelles que podrien aparèixer sense 

que ara les puguem preveure, poden condicionar la realitat social de manera molt més 

determinant que l’actuació pública. 

Per això qualsevol planificació de les polítiques públiques s’ha de sotmetre a una 

constant avaluació de resultats per mesurar el valor públic generat, i quin ha estat 

l’impacte que ha creat en la realitat social. I a partir d’aquesta avaluació tornar a planificar 

les noves actuacions, aprenent dels encerts i errors passats. 
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Seguiment i avaluació del PLH 

Per tal de poder efectuar el seguiment d’aquest PLH, la Diputació de Barcelona lliura, 

acompanyant aquest document, un gestor projectes que permet fer el seguiment de 

l’execució de les fases de cada actuació, així com del pressupost. D’aquesta manera es 

poden generar informes periòdicament per analitzar l’estat d’aplicació del PLH. 

A més, cadascuna de les fitxes de les actuacions inclou un llistat d’indicadors de gestió 

que ens permeten fer un seguiment en el temps de l’actuació de l’Administració, i que 

poden ser objecte de l’elaboració d’una memòria anual. 

S’espera, doncs, que aquests resultats mesurats amb els indicadors de gestió, tindran 

efectes en la realitat social, que mesurem amb els indicadors d’impacte. Aquests també 

poden ser objecte d’una anàlisi anual per estudiar com evoluciona la realitat municipal 

en matèria d’habitatge, i així modular les polítiques locals. 

Valoració ex-ante de l’impacte del PLH 

Per tal de valorar quin serà l’impacte d’aquest PLH en la realitat social, podem fer un 

exercici de prospectiva a partir de les dades actuals dels indicadors socials i d’habitatge 

de què disposem, i de com les actuacions previstes en el PLH les modificaran al final 

dels sis anys d’execució. 

Aquest exercici de prospectiva es pot consultar a la taula de la pàgina següent. 
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Valoració ex-ante de l’impacte del PLH  

Diagnosi actual Actuacions a desenvolupar Resultat esperat 

Situació social  

Ràtio exclusió residencial: Famílies  en llista d’espera habitatge emergència / 

Total de famílies del municipi*1.000: 3,1 

  

1.1.7, 1.2.2, 1.2.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 

 

1,9 

Ràtio de risc d’exclusió residencial: Demandants d’habitatge (RHPO)/Total de 

famílies del municipi*100: 1,6% 

1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 1,1% 

Habitatge social  

Percentatge de solidaritat urbana: Habitatges d’ús social/total d’habitatges del 

municipi: 9,1% (PTSH). 

 

1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.4.1, 

1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 5.1.2 

9,0% (+102hab) 

Objectiu del 

PTSH: 10,0% 

Estat de l’habitatge 

Taxa d’habitatge buit: (a elaborar amb el PLH).  

 

3.1.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4   

 

Estalvi energètic: càlcul d’estalvi gr. de CO2/Kwh en cada actuació.  2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 , 2.3.4  

Taxa d’habitatges accessibles: % d’edificis accessible segons l’INE: 28,50% 2.2.1, 2.2.2. 28,60% 

Taxa d’edificis en mal estat: Ʃ habitatge estat ruïnós, dolent i deficient/Total 

habitatges del municipi*100: 7,60% 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.  7,36% 

*L’actuació 1.3.4. Promoció d’allotjament dotacional no té un calendari definit, per tant no s’inclou en els càlculs d’impacte. 
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Per al càlcul d’exclusió residencial s’ha tingut en compte el nombre de famílies que 

anualment es trobaran en aquesta situació (exposada a la pagina 88). Aquestes famílies 

són un total de 49. Si es divideixen pel nombre de llars al municipi (nombre 

d’habitants/dimensió mitjana de la llar) i es multipliquen per mil obtenim una ràtio de 3,1. 

Després de l’execució de les actuacions previstes en els 6 anys del PLH, s’infereix que 

s’obtindran 18 habitatges d’emergència nous, 6 habitatges per mitjà del tanteig i retracte 

i 12 habitatges del programa reallotgem.  

Si en contemplen les 49 famílies en aquesta situació en relació a la projecció de llars 

per al municipi al 2026 (escenari baix), comptant els nous habitatges disponibles, 

s’espera que la ràtio d’exclusió residencial sigui de l’1,9/1.000. 

Per al càlcul de risc d’exclusió residencial es pren com a referència la dada de 

demandants d’HPO (259), que suposen l’1,7% de famílies actualment, dividint el nombre 

de demandants en el registre i pel nombre de famílies del municipi (habitants/dimensió 

mitjana de la llar). 

Si s’executen les actuacions previstes en el PLH, es calcula que es generaran 72 

habitatges d’HPO i 18 habitatges de la Borsa d’habitatge que sumen un total de 90. 

Si es divideix el nombre de demandants per la projecció de llars de 2026, comptant els 

nous habitatges disponibles, s’espera que el ràtio de risc d’exclusió social sigui del 1,1%. 

El percentatge de solidaritat urbana es pren de la dada que consta al Pla Territorial 

Sectorial de l’Habitatge de Catalunya (PTSHC), 1.512 habitatges d’ús social en 

l’actualitat (9,1%). Preveient les diferents actuacions d’adquisició, captació i construcció 

d’habitatge d’ús social, es preveu un augment de 102 habitatges.  

El PTSHC estima que durant el següent quinquenni el nombre d’habitatge social 

decreixerà a 1.456, ja que una part serà desclassificat com a HPO. Si sumem la previsió 

del PTSHC a la previsió de nou habitatge social (102 en total), s’arriba a la xifra de 1.558 

habitatges d’us social, el que representa un 9,0% del total del parc.  

El PTSHC estableix l’Objectiu de Solidaritat Urbana per al primer quinquenni en un 

10,0%, gràcies a la construcció o adquisició d’un total de 271 habitatges d’ús social. Així, 

tenint en compte les actuacions previstes en aquest PLH, Igualada no complirà amb els 

indicadors de Solidaritat Urbana establerts.  

La taxa d’habitatge buit s’haurà de construir a partir de l’actuació 3.2.1, una tasca que 

ja iniciat el consistori però que encara no està finalitzada, per això en aquest moment 

desconeixem la dada. A partir del seu seguiment podrem conèixer el resultat final al cap 

dels 6 anys. 

L’estalvi energètic també és una dada que caldrà calcular per a cadascuna de les 

actuacions que es portaran a terme i en aquests moments ens resulta desconeguda i 

imprevisible. 

A partir de la taxa d’edificis accessibles de l’INE, i l’estimació d’edificis que es 

rehabilitaran per facilitar l’accessibilitat, els quals es preveu que podrien ser un total de 
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21 habitatges en els següents 6 anys, s’estima que la taxa d’habitatge accessible 

augmentarà lleument situant-se en el 28,6%. 

I la mateixa metodologia s’ha emprat per calcular la taxa d’habitatges en mal estat. Dels 

4.921 edificis n’hi ha un 7,6% en mal estat, i es preveu que a partir de les actuacions 

previstes es podran rehabilitar un total de 48 edificis el que faria disminuir la taxa al 

6,6%. 

Compliment d’objectius 

Per últim, en aquest Pla hem fet un exercici de càlcul de la demanda exclosa, és a dir, 

col·lectius socials que es veuen exclosos de l’accés a l’habitatge, i d’altres 

problemàtiques associades a l’habitatge. Per a aquests casos hem realitzat una 

proposta d’actuacions a desenvolupar durant els sis anys de vigència del PLH en relació 

a les necessitats relacionades amb l’habitatge. 

Les actuacions compreses en aquest PLH pretenen donar resposta a aquestes 

necessitats d’habitatge, i per això també creiem necessari fer una anàlisi ex-post de 

compliment d’aquests objectius. 

En la taula a continuació hem transposat la previsió de necessitats que fèiem, a la 

primera columna. En la segona columna hem inclòs les actuacions que hi donen 

resposta. I en la tercera columna hi ha el resultat final, on es pot comprovar  si es 

complirà o no l’objectiu que ens havíem fixat. 

Compliment d’objectius sobre necessitats d’habitatge  

Recurs Necessitat 

prevista 

Actuacions a 

desenvolupar 

Resultat 

esperat 

HPO lloguer 228 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3  72 

Allotjament dotacional 25 1.3.4  0 

Habitatges emergència 49 1.4.1, 1.4.3 18 

Ajuts emancipació joves 116** 1.2.5 30 

Ajuts famílies en risc 2.492** 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 3.666 

Ajuts mobilitat a gent gran 65** 2.2.1 45 

Font: Elaboració pròpia 

**Càlcul per als 6 anys d’execució del PLH 

Per al càlcul dels ajuts s’ha tingut en compte: 

• Ajuts a l’emancipació per a joves: S’estima que es podran atorgar un màxim de 

6 ajuts a l’any, 30 en 6 anys. 

•  A famílies en risc: 

o L’atorgament anual de 578 ajuts de l’Agència d’Habitatge de Catalunya 

(el 66% de les sol·licituds el 2020). Seran 3.666 ajuts en 6 anys. 
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o L’atorgament de 33 ajuts d’especial urgència anuals de Serveis Socials 

(és el nombre d’ajuts que s’atorguen actualment), que seran 198 en 6 

anys. 

o A la mobilitat per a persones grans, s’estima l’atorgament anual de 4 ajuts 

(actuació 2.2.1). 
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10. PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

10.1. Metodologia i desenvolupament 

En paral·lel al procés de redacció d’aquest Pla local d’habitatge, l’Ajuntament d’Igualada 

va posar en marxa un procés participatiu, encarregat a la mateixa empresa de l’equip 

redactor del PLH (PORTACABOT), amb l’objectiu d’implicar la ciutadania amb els 

continguts i l’abast del PLH. Per això es va dissenyar un procés participatiu en tres 

etapes: 

1. Fase inicial, on es va acordar el procés amb l’Ajuntament, es van planificar les 

actuacions entre el personal tècnic municipal i l’empresa contractada, i es va exposar el 

procés en cadascuna de les sessions inicials als diferents grups convocats. 

2. Fase d’obertura, que tenia com a objectiu la presentació de l’anàlisi i diagnosi 

realitzades per l’equip redactor per completar-la amb les aportacions de les persones 

participants, i posteriorment recollir propostes d’actuació. 

3. Fase de tancament, on l’equip redactor presenta el resultat final del procés participatiu 

amb la presentació del document de síntesi del PLH, una exposició de les aportacions i 

propostes presentades i com s’han recollit en el document final. 

La metodologia emprada en cadascuna d’aquestes fases ha estat la següent: 

Fase inicial i fase d’obertura  

Es van convocar vuit sessions participatives diferenciades per a quatre públics diferents: 

• Sessió amb entitats especialitzades. Es van realitzar dues sessions: una primera 

on es va presentar l’anàlisi i diagnosi per complementar-les amb les aportacions 

de les persones assistents, i una segona sessió on es va presentar l’estratègia i 

es va treballar la presentació de propostes. El debat es centrava en aprofitar els 

coneixements i l’experiència tècnica dels diferents grups participants en matèria 

d’habitatge. 

• Sessió amb el grup polítics municipals. Es van realitzar dues sessió: la primera 

on es va presentar l’anàlisi i diagnosi per posar-la en comú i recollir les 

aportacions dels representats polítics, i una segona on es va presentar 

l’estratègia i es va treballar la presentació de propostes. El debat es concentrava 

en la visió política dels diferents grups sobre l’habitatge al municipi per fer 

aportacions i propostes d’actuació. 

• Sessió amb ciutadania. Es van realitzar dues sessions: una primera on es va 

presentar l’anàlisi i diagnosi per complementar-les amb les aportacions de les 

persones assistents, i una segona sessió on es va presentar l’estratègia i es va 

treballar la presentació de propostes.  

• Sessió amb personal tècnic de l’Ajuntament. Es van realitzar dues sessions: una 

primera on es va presentar l’anàlisi i diagnosi per complementar-les amb les 

aportacions de les persones assistents, i una segona sessió on es va presentar 
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l’estratègia i es va treballar la presentació de propostes. El debat es centrava en 

aprofitar el coneixement tècnic en diferents àrees de treball municipal per 

complementar l’anàlisi i recollir propostes d’actuació. 

 

Qüestionari 

Es va elaborar un qüestionari que es podia respondre online mitjançant la pàgina web 

de participació de l’Ajuntament. El qüestionari va estar obert durant la durada d’aquesta 

fase i el van respondre 48 persones. 

L’objectiu del qüestionari no era la recollida d’informació qualitativa per complementar 

l’anàlisi, ni la recollida de propostes concretes. Tanmateix, els resultats enriqueixen els 

procés participatiu i aproximen a l’opinió de la ciutadania sobre els reptes que en matèria 

d’habitatge ha d’afrontar l’Ajuntament. 
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10.2. Conclusions 

A continuació s’agrupen les principals propostes recollides en les sessions 
participatives, segons els 4 eixos estratègics del Pla: 

 

Estratègia 1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

• Compra de solars per a la construcció d’habitatge social.  

• Impulsar l’habitatge cooperatiu.  

• Programa d’habitatge compartit.  

• Mobilitzar solars d’equipaments per a habitatge social.  

• Estudi per la compra i condicionament de l’Hotel Igualada. Per fer-hi allotjament dotacional.  

• Programa d’auditories energètiques. 

• Programa Arranjaments.  

• Detecció, seguiment i mediació en ocupacions irregulars.  

• Mediació Municipal en lloguer d’habitacions.  

• Facilitar el lloguer per a col·lectius amb dificultats per a obtenir un habitatge (sensibilització 

APIs i propietaris). 

• Alberg per a persones sense llar.  

• Intermediació entre persones grans i persones o famílies per accedir a un habitatge. 

• Bones pràctiques per al lloguer d’habitatges.  

• Programa Reallotgem.cat. 

• Registre de famílies vulnerables.  

• Habitatge cooperatiu en cooperació amb les entitats.  

• Lloguer social obligatori. Protocol de gestió de casos.  

• Subvencions al lloguer per a joves.  

• Ajuts per lluitar contra l’emergència energètica. 

• Pagament de fiances per a nous lloguers.  
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Estratègia 2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 

• Ampliar el perfil de persones a qui es destina el programa de masoveria (edat i situació legal).  

• Programa de rehabilitació d’habitatges de famílies vulnerables.  

• Prioritzar subvencions per a habitatges que hagin realitzat l’auditoria energètica prèvia.  

• Discriminació positiva per atorgar subvencions d’energies renovables a comunitats amb majoria 

de pisos llogats.  

• Destinar locals comercials a habitatges socials per a persones grans amb mobilitat reduïda.  

• Programa de masoveria urbana.  

 

 

Estratègia 3. Mobilitzar l’habitatge buit 

• Estudi sobre els edificis sense finalitzar. Comprar edificis a mig construir o incentivar la seva 

finalització.  

• Incentivar que els habitatges buits es posin al mercat.  

• Penalitzacions a grans tenidors que no posin habitatges en el mercat. (+1) 

• Donar garanties als propietaris pel cobrament del lloguer. 

• Negociació amb grans tenidors per a l’adquisició de lots de diversos habitatges.  

• Recàrrec en l’IBI als habitatges buits.  

• Cessió d’habitatges d’entitats financeres per destinar-los a ús social.  

• Modificació de les subvencions a la rehabilitació d’Habitatge buit.  
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Estratègia 4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

• Comissió municipal per coordinar polítiques d’habitatge per a la Conca d’Òdena.  

• Borsa d’habitatges de lloguer social per a la Conca d’Òdena.  

• Licitacions conjuntes d’obres (habitatge protegit, reformes...).  

• Programa d’habitatge intergeneracional.  

• Observatori d’Habitatge de la Mancomunitat de Conca d’Òdena.  

• Oficina d’Habitatge de la Conca d’Òdena.  

• Promoció i gestió mancomunada d’habitatge social.  

 

 

Estratègia 5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge 

• Avaluació de la conveniència de la declaració d’Igualada com a àrea de mercat d’habitatge tens. 

• Observatori local de l’habitatge.  

• Transformació de sòl per generar més sòl urbanitzable.  

• Coordinació de protocols per desnonaments.  

• Comissió participativa d’habitatge. 

• Exercici del dret de tanteig i retracte. 

• Creació d’una Mesa Local d’Habitatge. 

• Exempció de l’IBI als habitatges cedits a la Borsa.  
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Conclusions del qüestionari 

 

• Sobre el perfil de les persones que responen al qüestionari, trobem que la 

majoria són dones, pràcticament 6 de cada 10, i fins a un 37,5% són persones 

nascudes entre 1975 i 1984. El segon grup més nombrós que hi participa és 

nascut a partir del 1985 (25%) i el tercer entre 1965 i 1974 (22,9%). 

Majoritàriament les persones que han respost al qüestionari son nascudes a 

Igualada (64,6%) respecte les que son nascudes en un altre indret (35,4%), i els 

motius familiars o de parella esdevenen els que acumulen més respostes quan 

als principals per haver vingut a viure a Igualada (18,8%). De tota manera, també 

cal remarcar que el motiu per venir a viure al municipi en relació a la feina se 

situa en un 10,4% de les respostes. La situació familiar del 90% dels qui 

responen és la de ser propietari o llogater de la seva llar, o bé viu en un habitatge 

cedit, i el 10% de persones que responen que no s’ha emancipat, fins al 90% no 

saben el motiu o no contesten. 

• Preguntats sobre la valoració que en fan del mercat d’habitatge de Igualada, el 

enquestats afirmen majoritàriament consideren que “hi ha poca oferta 

d’habitatge per trobar el que necessito”  seguit dels que consideren que existeix 

diversitat d’habitatge però que els preus no s’adeqüen a les seves possibilitats.  

• Sobre la preferència en el moment de l’emancipació, l’opció escollida és un 

habitatge de lloguer front als que prefereixen la compra. Quant a la possibilitat 

plantejada als qui responen d’anar a viure a municipis propers, el 68,8% neguen 

tal possibilitat. I sobre els 2 trets principals que es demana als enquestats que 

destaquin al voltant d’Igualada com a indret on viure, la resposta d’ésser el 

municipi com aquell el qual se senten identificats i arrelats és la que acumula 

més respostes (66,7%), seguida de la que afirmen que és un municipi que ofereix 

serveis i condicions propícies per viure-hi (50%). 

• En un següent bloc de preguntes i pel que fa a la qualitat de l’oferta d’habitatge 

a Igualada, es demana als enquestats que manifestin el seu grau d’acord sobre 

una sèrie d’afirmacions. Per exemple, el 53,2% afirmen estar més aviat en 

desacord amb que Igualada ofereixi varietat en tipologies d’habitatge en funció 

de les necessitats de cada família, i un 23,4% afirmen estar-hi, en el seu cas, 

totalment en desacord. El 77% afirma també estar o totalment en desacord o 

més aviat en desacord sobre que Igualada ofereix varietat en preus de lloguer i 

venda en funció de les possibilitats de cada família, i fins al 80% contesta estar 

en el seu cas més aviat d’acord o totalment d’acord quant a l’afirmació de “en 



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 274 

general els habitatges d’Igualada tenen un bon nivell de serveis (abastament 

d’aigua, telefonia, fibra òptica,...).  

• Sobre el compliment amb els requisits d’accessibilitat (rampes, ascensors,..), el 

56,5% afirmen estar més aviat en desacord o totalment en desacord que aquesta 

qüestió es doni, i quant els estàndards d’eficiència energètica, el 70,2% afirmen 

estar més aviat en desacord o totalment en desacord sobre el compliment quant 

als habitatges d’Igualada. 

• Sobre l’estat de conservació del parc d’habitatges, s’obre un nou bloc de 

preguntes al voltant del grau d’acord dels enquestats. A l’afirmació de “el parc 

d’habitatges d’Igualada es troba en un bon estat de conservació”, pràcticament 

un 60% dels participants responen que hi estan més aviat en desacord o 

totalment en desacord. Sobre si aquest és modern i si es troba en bones 

condicions d’habitabilitat, només un 34% consideren que hi estan més aviat 

d’acord, i pel contrari fins al 63,9% responen que hi estan més aviat en desacord 

o totalment en desacord.  

• Pel que fa a si creuen els enquestats que a Igualada no es detecten zones 

d’infrahabitatge o de degradació dels habitatges, un 68,1% hi estan més aviat en 

desacord o totalment en desacord, i sobre el manteniment correcte per part dels 

propietaris, gairebé un 60% respon que més aviat estan més aviat en desacord 

o totalment en desacord que així ho facin. 

• En un últim bloc de preguntes al voltant del grau d’acord o de desacord, es 

demana als participants sobre l’impacte social de l’habitatge. Per començar, el 

83% es situa més aviat en desacord o totalment en desacord sobre que la 

mitjana de preus de l’habitatge sigui adequada en relació a la renda mitjana de 

la ciutat. És significatiu remarcar aquí que el 59,6% respon que hi està “més aviat 

en desacord”. És a dir, cap dels enquestats respon que estigui d’acord amb 

aquesta afirmació.  

• Sobre si hi ha prou oferta d’habitatge per satisfer la demanda, només l’8,5% hi 

està més aviat d’acord o totalment en d’acord. Un 91,5% es manifesta totalment 

en desacord o més aviat en desacord sobre que a Igualada es portin a terme 

suficients polítiques d’habitatge, i el 72,9% és la suma dels que afirmen estar 

totalment d’acord o més aviat d’acord en que existeixi especulació en habitatges 

buits en mans de grans propietaris.  

• Sobre l’afirmació “la pressió dels preus de l’habitatge en altres municipis més 

grans o de l’àrea metropolitana impacta en els preus a Igualada”, el percentatge 
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d’enquestats que contesta estar-hi totalment d’acord o més aviat d’acord arriba 

al 85,5%. 

• Per últim, cap de les persones enquestades afirma tenir un habitatge buit al 

municipi. 
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ANNEX I: PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

A continuació s’exposa la proposta realitzada per PortaCabot a l’Ajuntament per a la 

metodologia a seguir per al procés participatiu. 
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ANNEX II: ENTREVISTES 

 

ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA. DEPARTAMENT 

HABITATGE 

Dia: 24/03/2020 

Nom: Victoria i M. José 

Càrrec: Auxiliar administrativa i Cap d’Àrea 

 

1. Recorregut de les polítiques d’habitatge al municipi en els últims anys 

(creació de l’Oficina, creació de PIMHA etc). 

La Victoria treballa al departament d’habitatge des del 2007. La Maria José s’hi va 

incorporar fa un any. La Promotora Igualadina Municipal d’Habitatges (PIMHA) es va 

crear fa molts anys per a la gestió de les polítiques d’habitatge, però cap al 2007 es va 

decidir externalitzar i que gestionés només les promocions.  

El 2008 el Ministeri va treure una macro ajuda de lloguer i van formalitzar l’estructura de 

l’Oficina, firmant els convenis amb l’AHC. Tenen els dos convenis: el de gestió de 

l’Oficina i el de gestió de la Borsa, els quals s’han anat prorrogant. Van començar amb 

una persona a l’Oficina i després en va ser dues. Més tard va entrar la Maria José com 

a cap d’habitatge i també com a cap d’infància. 

Creuen que amb el personal que tenen ara poden anar sobrevivint, però en necessités 

més. A més a part de la cap d’àrea, les dues altres persones són auxiliars 

administratives. La plantilla ideal seria un cap, un tècnic i tres o quatre auxiliars 

administratius. 

2. Quines són les principals tasques de l’Oficina d’Habitatge? 

Gestionem la Borsa de lloguer, tramitem cèdules d’habitabilitat, portem el  registre de 

sol·licitants d’HPO, tramitem els ajuts al pagament del lloguer i les prestacions 

d’urgència. També gestionem els ajuts a la rehabilitació pels habitatges que després 

entrin a la Borsa. Ara s’ha decidit destinar més recursos per subvenció (fins a 20.000€), 

traient també el cofinançament. La traurem públicament al juny, destinant un total de 

100.000€. Creiem que també s’hauria de treballar per millorar-ne la difusió, perquè 

alguns anys ha quedat deserta. 

També hem anat tenint contactes amb la PAH, tot i que tenen temporades més o menys 

actives. Ara hem fet contacte amb Habitat 3, amb l’associació Obrint Portes de Lleida i 

amb Sostre Cívic per explorar noves possibilitats. 

3. Quin és l’organigrama del departament d’Habitatge? 

Al maig del 2019 es va crear la regidoria d’Habitatge, abans  penjava d’urbanisme. 

Abans totes les treballadores eren de PIMHA. Quan es va crear el departament les 

treballadores de PIMHA van anar cap allà. Llavors es quan s’incorpora la M Jose. 
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Encara no tenim un organigrama oficial aprovat. Nosaltres depenem de la regidoria 

d’Habitatge, dintre del departament la Maria Jose és la cap del departament i la Victoria 

i la Elisabeth són auxiliars administratives, paral·lelament hi ha PIMHA. La OAC és la 

bústia d’entrada dels ajuts de l’habitatge on hi treballa una persona de PIMHA. 

Ens estem plantejant ubicar més punts d’atenció en altres equipaments per la gestió 

dels ajuts que porten més volum de feina (els anomenats Mifo) i mirar si algú més de 

l’Ajuntament s’hi pot dedicar. 

Ara s’incorporarà algú més a PIMHA, però serà de forma temporal, donarà suport a la 

campanya de tramitació d’ajudes durant 6 mesos. 

A PIMHA hi treballa una persona més, però ella només està a la promotora, abans feia 

tramitació d’ajudes, però ara ja no.  

Nosaltres creiem que seria necessari tecnificar l’estructura, ja que quasi tot el personal 

de la regidoria és auxiliar administratiu. 

També tenim un vincle de coordinació amb la regidoria d’Acció Social. Hi ha una persona 

que té jornada compartida entre els dos departaments, que seria l’enllaç. A banda, ens 

coordinem cada dues setmanes. 

Amb Urbanisme també hi ha coordinació, però la relació no és tan estreta. 

4. Teniu alguna memòria escrita de l’Oficina? 

A priori no. 

5. Teniu constància de grups que vulguin fer projectes d’habitatge 

cooperatiu? 

No, no tenim constància de grups d’habitatge cooperatiu. De masoveria urbana si han 

demanat informació alguns joves, però no ha acabat en res. Pot ser un tema que pot 

interessar. (Comenten el ca de l’associació Obrint Portes: reinserció laboral de joves a 

través de la rehabilitació d’habitatge). 

6. Quina és la situació del cens d’habitatges buits? 

Un cop vàrem demanar el registre d’habitatges buits de l’Agència vàrem fer el creuament 

amb les dades de subministres. Tenim la intenció de demanar un programa 

d’inspeccions. També estem contactant amb la Sareb perquè sabem que tenen pisos 

buits que estan ocupats i volen negociar lloguer social a través d’un conveni (cessió de 

pisos), tenim la proposta de conveni preparada. Sabem que la Sareb ha enviat una carta 

a habitatges on s’acaben els contractes i tenen intenció de vendre als propietaris i si 

aquests no volen els cedirien.  

Caldria tenir la possibilitat de parlar directament amb els propietaris de pisos buits per 

explicar mesures coercitives o incentius. 

7. Nombre d’habitatges d’emergència al municipi (segons fonts només 1) 

L’habitatge d’emergència no està operatiu encara, però funcionarà en breus. Fins ara 

en situacions d’emergència es pagaven albergs o pensions. 
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8. Adquisicions per tanteig i retracte. 

Han identificat un habitatge en el qual estan interessats. No saben encara quin seria 

l’ús. Van rebent avisos dels tantejos.  

9. Al document Estratègia de ciutat per a una política d’habitatge es feia 

referència a un Protocol d’intervenció municipals en l’ocupació 

d’habitatges. Quin és l’objectiu d’aquest protocol? 

La idea del protocol és buscar sistemes perquè les persones que ocupen de forma 

irregular s’empadronin. També es deriven molts problemes de subministraments en 

aquest casos, com situacions de risc. Caldria tenir un protocol en aquests casos. 

10. Propostes en relació a l’habitatge. Mesures que pot prendre el consistori 

davant del reptes i les problemàtiques d’aquest àmbit. Prioritats. 

Caldria actuar i impulsar mesures per als propietaris que tenen els pisos buits i en mal 

estat. Es podria valorar donar ajuts de rehabilitació de teulades també. Cal contactar 

amb aquests propietaris i identificar quins són els motius pels quals no mobilitzen 

l’habitatge i després actuar. 

A nivell de treball intern seria positiu ubicar tot el personal d’habitatge en un mateix 

espai, perquè ara estem repartits, en un lloc preparat també per fer atenció presencial. 
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ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE IGUALADA. SERVEIS SOCIALS 

Dia: 24/03/20221 

Nom: Montserrat Montraveta 

Càrrec: Cap de Serveis de Socials 

 

1. Problemàtiques principals associades a l’habitatge al municipi. 

Les principals problemàtiques són la pèrdua de l’habitatge i la precarietat habitacional. 

A Igualada no detectem sensellarisme, o molt poc, perquè les persones es busquen 

qualsevol espai per viure, ja sigui un garatge, un local, etc. 

Molts dels casos de precarietat habitacional els pateixen les famílies que ocupen, perquè 

no tenen recursos. Aquesta situació s’ha normalitzat per a moltes famílies vulnerables. 

El col·lectiu de persones que ocupen és bastant heterogeni i més enllà de la falta de 

recursos no hi ha un perfil concret. Detectem també gent que es va movent entre 

municipis aprofitant-se dels sistemes socials municipals. 

També hem vist problemàtiques amb el tema empadronaments. Des de l’Ajuntament 

empadronem a persones que viuen ocupant o no estan al contracte perquè tinguin drets. 

Però hi ha certa confusió amb el tema, hi ha gent que no vol avalar a empadronar a 

persones amb les que viu perquè ens pensen que perdran ajudes. També hi ha algunes 

màfies lligades a les ocupacions i situacions en què relloguen habitacions. 

2. Quins són els perfils o col·lectius amb major problemàtiques relacionades 

amb l’habitatge. 

Nosaltres atenem a diferents perfils. Però bàsicament a la gent empadronada, perquè 

per llei els hi podem facilitar ajudes. En canvi, Càritas s’encarrega de les persones 

irregulars. 

3. Disposeu d’habitatges d’emergència, 60/40 o altres serveis de re-

allotjament? 

Ara estem treballant perquè estigui disponible un habitatge d’emergència, un pis pont. 

A Igualada també hi ha un cas de 60/40. Aquesta situació es va produir perquè la PAH 

va pressionar perquè una família no és quedes la carrer, tot i que hi ha famílies en 

situacions molt pitjors. No n’hem fet més perquè no s’ha donat el cas. 

4. Quina és la situació dels casos que passen per mesa d’emergència?  

El problema de la mesa és que es demanen molts requisits d’entrada, hi ha molta gent 

que en queda exclosa. A més, l’assignació de pisos s’allarga molt. 

5. Com funciona la Mesa de Subministraments? 

La Mesa de Subministraments no vàrem engegar arran de la llei 24/2015. Estem 

treballant en xarxa, implicant a diferents agents socials, fent formacions, gestionant les 
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llistes d’impagament que arriben des de les empreses. La generalitat financia les ajudes 

de pobresa energètica. 

6. Quines polítiques d’habitatge podria engegar el consistori per pal·liar la 

situació actual? 

Crec que podríem millorar la feina interna que fem en les problemàtiques d’habitatge, 

els processos i els protocols. 

Cal reforçar les ajudes a les subvencions que es donen a la rehabilitació perquè no han 

tingut gens d’èxit. Seria positiu acompanyar els propietaris en la tramitació, perquè són 

complicades i hi ha molta burocratització. 

Pel que fa les famílies que viuen en situacions d’infrahabitatge i tenen pocs recursos es 

podrien explorar maneres de finançar arranjaments. Hi ha teulades que estan en mal 

estat. En el cas dels temes d’arranjaments per temes d’accessibilitat demanem el recurs 

de Diputació. 

S’haurien de tenir en compte pel procés participatiu que fareu diferents grups de joves 

que estan molt motivats en fer coses a Igualada, tot i que crec que ara amb el COVID 

estan més parats. 

També caldria un enfocament clar sobre què és el que es vol aconseguir amb les 

polítiques d’habitatge, perquè no hi ha ni una directiu ni una idea clara. 
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ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE IGUALADA.  BAGES ANOIA 

PROMOTORS 

Dia: 24/03/2021 

Nom: Josep M. Abulí 

 

 

1. Construcció d’obra nova al municipi? Tipologia d’habitatges que es 

construeixen, preus, demanda al mercat, etc. 

L’habitatge plurifamiliar és el que té més bona acollida, sobretot pels preus. El problema 

és que la gent té unes expectatives més altes del que després pot assumir 

econòmicament, la demanda és una però després el preu és un altre. En la majoria de 

promocions, els pisos de són de 2 o 3 habitacions, aquests són els que es col·loquen 

millor. Després normalment en cada promoció hi ha un habitatge més gran (dúplex de 

vegades) que costa més de vendre. 

També ens hem adonat que després del COVID i el confinament, la gent demanda molt 

pisos amb balcons o sortida a l’exterior. 

El que veiem en l’obra nova és que ja no es produeix la primera ocupació, joves que 

s’emancipen, sinó que són de mobilitat de famílies. Els joves tenen molts problemes per 

emancipant-se comprant, per culpa del finançament. 

 

2. Quina informació té sobre habitatges buits (zones de concentració o perfil 

de propietaris), ocupacions irregulars o sobreocupacions d’habitatges? 

La problemàtica del centre és que hi ha molt pisos buits i en mal estat. Fer actuacions 

de rehabilitació en aquesta zona és molt costós. Algun cop hem fet rehabilitacions al 

centre i de vegades és més fàcil tirar l’edifici i fer-lo de nou. 

També hi ha situacions de pisos ocupats. Al costat de l’Ajuntament hi ha un bloc sencer 

ocupat i pel que se no s’ha ajudat a la propietat a canviar aquesta situació. 

El mal estat d’aquests habitatges també provoquen que només hi vagin a viure els 

magrebins, pels preus més econòmics, i es formen ghettos. La gent d’Igualada no hi vol 

anar a viure i això és un problema, la ciutat necessita ser homogènia socialment. 

 

3. Quines propostes tens en relació a les polítiques d’habitatge? 

Crec que el que hauria de fer l’Ajuntament és invertir els diners que utilitza en fer 

promocions d’HPO, en rehabilitar els edificis del centre. Destinar partides per rehabilitar, 

arribant a un acord amb els propietaris per fer cessions d’ús, de 20 anys per exemple. 

Seria positiu apostar per la col·laboració público-privada en les polítiques d’habitatge, 

que les empreses desenvolupessin projectes de responsabilitat social cooperativa. 
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L’Ajuntament i el món empresarial haurien de fer projectes compartits, sobretot en temes 

de rehabilitació. 

La tipologia d’habitatge ve marcada pel POUM, les alçades reguladores haurien de 

canviar. Això ens dificulta. S’hauria de donar la possibilitat de que si ja hi ha alçades 

consolidades en edificis i aquests es tiren a terra, quan es torni a construir aquestes es 

mantinguin en les que ja tenien. 

A més, als promotors privats, amb les condicions actuals, no ens surt a compte per HPO, 

el marge és molt reduït. I en molts casos hi ha molta gent que no vol comprar un pis en 

un bloc on hi ha HPO, per un tema de prejudicis. Això fa que sigui molt més difícil 

col·locar aquests pisos si hi ha HPO. 

Ara mateix és molt difícil trobar a Igualada un solar on fer pisos i zona enjardinada, ni 

tampoc construir-hi unifamiliar, alhora que els costos dels solars són alts.  

S’hauria d’apostar per les noves zones de creixement com el barri del Rec i la zona de 

les antigues piscines, mesclant la promoció pública i privada. 

Igualada es una primera corona de l’àmbit metropolità que s’hauria d’explotar molt més. 

Tenim bones comunicacions. 

Potser també s’hauria d’explotar la possibilitat de construir habitatge en mòduls, com 

s’ha fet a Barcelona, ja que abaratiria molt el preu. 
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ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE IGUALADA. CÁRITAS 

Dia: 23/03/2020 

Nom: Alba i Montserrat 

 

 

1. Recorregut i funcionament de l’entitat al municipi. 

Abans érem un servei social bàsic i ateníem un perfil més ampli de col·lectius. 

Actualment som un servei de suport de Servei Socials i atenem només a la gent no 

empadronada. 

Fa un temps que ens vàrem repartir les tasques d’atenció amb Serveis Socials. 

Nosaltres ens encarreguem de les persones irregulars, sense papers, i ells de la resta 

d’usuaris vulnerables. Això comporta, que en la majoria de casos, treballem amb les 

persones més excloses i més vulnerables d’Igualada.  

Treballem amb moltes persones i famílies que viuen en pisos ocupats i en situació 

d’infrahabitatge (sense cèdula, sense subministraments). En el cas dels ocupes n’hi ha 

de diferents tipus: hi ha un bloc de perfil més PAH, després hi ha altres blocs de gent 

que no està organitzada. 

Caldria remarcar que a Igualada no hi ha sense llars, perquè aquests ocupen també. 

També hi ha ocupes de tipus de més polític, alternatiu, a la ciutat. 

La gent dels pisos ocupats  demana empadronar-se a l’Ajuntament. Els propietaris 

acostumen a ser grans propietaris (edificis sencers), d’altres de propietaris amb 3 o 4 

pisos. 

2. Serveis, projectes i ajudes que es presten a Igualada, en especial pel fa a 

l’habitatge. 

Des de Càritas fem front a les primeres necessitats de les persones vulnerables. Tapem 

forats. Ajudem a la gent exclosa a pagar rebuts i despeses de l’habitatge, també els 

ajudem a comprar coses que necessiten com estufes o butans. Promovem que aquestes 

persones facin formacions i els acompanyem laboralment. 

Treballem amb persones joves, tenim un projecte d’acompanyament a l’institut, ha 

començat fa poc. Treballem també amb dones maltractades, tenim una llar d’acollida.  

També treballem en cures a la gen gran. 

3. Principals problemàtiques i necessitats associades a l’habitatge a 

Igualada. 

Hi ha diferents zones del municipi on hi viuen persones en risc d’exclusió que tenen 

problemàtiques amb l’habitatge. Com per exemple al barri de Sant Agustí, al barri de 

Xauxa o a la zona del centre. 
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Fa temps que a Igualada hi ha una zona de blocs amb gent molt vulnerable que està de 

lloguer i eren usuaris habituals de Càritas. Aquestes famílies tenien contractes il·legals 

i els propietaris abusaven. En alguns casos els extorsionaven. Aquests edificis estan 

molt deteriorats. 

Aquesta situació ha canviat. Abans les persones vulnerables amb problemàtiques 

associades a l’habitatge eren llogaters o re-llogaters, ara són ocupes. N’hi ha a diversos 

punts de la ciutat. Per exemple, al carrer Nou al costat de l’Ajuntament. 

 

4. Quin ha sigut l’impacte de la COVID? Augment d’usuaris? Canvis en les 

problemàtiques detectades? 

No hem detectat canvis arran de l’arribada de la COVID. Els nostre usuaris són el 

col·lectiu més vulnerable i exclòs del sistema, per tant continuen en la mateixa situació. 

Potser alguna família que no havia sigut usuària abans ha trucat la porta, però molt 

poques. Sí que és veritat que hem destinat més ajudes a medicaments i productes 

farmacèutics.  

5. Relació amb el consistori. Conveni amb l’Ajuntament? Col·laboració en 

serveis? 

La relació amb l’Ajuntament és la que s’ha explicat. Hi hagut aquest repartiment entre 

els col·lectius que atenem. També hi ha diferents espais de coordinació amb 

l’Ajuntament, com el banc de queviures on participen amb ells i Creu Roja. O la taula 

d’inclusió i la de subministres que també hi participem. 

6. Projecte pis compartit per homes en risc d’exclusió social? 

Aquest ha sigut un projecte destinat a les persones en major situació d’exclusió, sense 

ingressos i amb la problemàtica de manca d’habitatge. Càritas disposava d’un pis que 

es va procedir arreglar, en aquest hi conviuen sis nois d’entre 20 i 30 anys els quals 

havien sigut menors no acompanyats. Aquest servei també compta amb suport 

socioeducatiu i un suport professional per treballar l’abordatge individual de la persona. 

 

7. Propostes en relació a l’habitatge. Mesures que pot prendre el consistori 

davant del reptes i les problemàtiques d’aquest àmbit. 

Caldria disposar d’una major oferta d’habitatges de lloguer social. També seria necessari 

mobilitzar els pisos buits.  Caldria perseguir, encara que fos amb bona fe, als propietaris 

dels pisos buits. Les mesures que va impulsar l’ajuntament per fomentar la borsa de 

lloguer social (ajuts a la rehabilitació) no han funcionat. 

També és necessari detectar els pisos ocupats i oferir als ocupes un lloguer social. Hem 

vist extorsions entre ocupes i tot el negoci que es genera al voltant de l’ocupació. Cal 

actuar-hi. 

A Igualada l’oferta de lloguer és molt reduïda i això suposa un problema. A més, una 

part dels edificis estan en mal estat i s’estan deteriorant, caldrà fer algun tipus de projecte 

per rehabilitar-los. 
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També caldria aprofitar les oportunitats que sorgeixen per construir habitatge social. 

L’antic Casal de l’Església es podria destinar a construir-hi habitatge, fa un temps va 

estar ocupat, però actualment es troba en desús. 
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ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE IGUALADA. CREU ROJA 

Dia: 23/03/2020 

Nom: Silvia Grados 

 

 

1. Recorregut i funcionament de l’entitat al municipi. 

Creu Roja treballa a Igualada per sota el paraigües de l’assemblea comarcal, són Creu 

Roja Anoia. Cal remarcar que la gran majoria d’usuaris (el 70%) són de la comarca i no 

d’Igualada 

Fa temps vam fer una reunió amb  Serveis Socials d’Igualada i d’inici les persones que 

tenen dificultats s’atenen des de l’Ajuntament. Nosaltres fem algunes gestions, però 

poques, sobretot amb persones en situació irregular, com per exemple padrons. Fem 

accions més puntuals a Igualada i treballem més en l’àmbit comarcal. 

2. Canvis i evolució en els darrers anys del funcionament i de les tasques de 

Creu Roja. 

Abans ateníem a persones a vulnerables amb pobresa molt cronificada, a partir del 2010 

van començar a treballar amb famílies que no eren habituals. Aquesta situació des del 

2010 ha millorat poc. Alguns han pogut millorar, però altres persones la porten 

arrossegant des de llavors. 

3. Serveis, projectes i ajudes prestades a Igualada, en especial pel fa a 

l’habitatge. 

Nosaltres treballem bàsicament en tres àmbits: l’assistència social (que serien ajudes), 

el suport i la gestió emocional als nostres usuaris i el suport en la gestió de recerca 

activa de feina o altres gestions. També participem en altres projectes com per exemple 

el banc de queviures 

4. Principals problemàtiques i necessitats associades a l’habitatge a 

Igualada. 

Trobem que hi ha molta estigmatització per origen. Nosaltres ajudem en la gestió de 

l’accés a l’habitatge i ens trobem que moltes persones pel seu origen no poden accedir 

a pisos. Les condicions que es marquen d’entrada i el cost del lloguer és molt elevat per 

algunes famílies (500-600€). Els hi demanen avals, ingrés mensual del triple, 3 mesos 

per  avançat i això és impossible d’assumir per a moltes famílies. 

Moltes famílies comparteixen habitatge en condicions lamentables. Això passa sobretot 

al centre d’igualada, i a la zona propera al rec. En pisos més econòmics, però que estan 

molt deteriorats, els propietaris no han realitzat cap rehabilitació en molts anys.  

No s’han promocionat ajudes ni s’han fet actuacions per millorar la rehabilitació dels 

pisos del centre. Hi ha immobiliàries amb pisos disponibles, però les condicions que 

demanen son inassolibles per a les famílies en situació vulnerable. 
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Moltes persones treballaven en economia submergida i no han pogut accedit a cap 

ajuda. Molts tràmits son telemàtics i hi ha molta gent que queda exclosa. 

5. Fenomen situació d’ocupacions irregulars. És dona aquest tipus de 

situació a Igualada? 

Al centre i al barri de Poblesec hi ha força habitatges ocupats. Moltes persones que 

ocupen tenen dificultats d’accés a padró (tot i que l’Ajuntament dona el padró, sobretot 

fins que aquest no s’obté deixa a la persona en una situació de vulnerabilitat). Les 

persones que ocupen viuen amb la por permanent, tenen els subministres punxats i això 

es perillós. Hi ha algun bloc de pisos on es detecten màfies i relloguen habitatges, això 

també suposa un conflicte.  

6. Casos de infrahabitatge/barraquisme. 

A Igualada no detectem cap cas de barraquisme. D’infrahabitatge sí, sobreocupacions 

o pisos en què es viu sense cèdula d’habitabilitat.  

7. Treballeu en l’àmbit de la pobresa energètica? 

Tenim partides per pagar deutes de subministres Hem arribat a comprar estufes i 

bombones de butà. Tenim un projecte d’acompanyament quan es detecta que a un 

habitatge hi ha situació de risc i fem auditories i  inversions perquè la situació millori. 

8. Propostes en relació a l’habitatge. Mesures que pot prendre el consistori 

davant del reptes i les problemàtiques d’aquest àmbit. 

Cal una campanya de sensibilització de treure la por a la població per llogar a les 

persones vulnerables. Que entenguin que els hi poden llogar. Que les entitats socials o 

l’ajuntament donin l’aval necessari.. 

Potser caldria parlar amb les immobiliàries perquè cedeixin habitatges a l’Ajuntament. 

Un parc d’habitatges que es pogués gestionar per a famílies amb dificultats. 

Proposta: persones grans que viuen soles i que ofereixen compartir habitatge amb altres 

persones (ho va sentir a Vic). 
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ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE IGUALADA.  FINQUES RAMBLES 

Dia: 23/03/2021 

Nom: Jordi Marcè 

 

 

 

1. Evolució i situació del mercat de lloguer i de propietat en el municipi en els 

últims 5anys (preus, característiques habitatges). 

El preu del lloguer és més car (perquè n’hi ha poc). Quan hi ha havia molta oferta de 

lloguer el preu era més baix. Tot i que crec que en comparació a Barcelona el preu no 

és excessivament car. El preu del lloguer ha pujat en els últims temps, però havia baixat 

molt des de la crisi. 

Costa generar habitatge d’ús social. El sector privat molts cops és el que desenvolupa 

els solars i això limita. 

El problema és que actualment l’oferta d’habitatge és molt reduïda. El que tenim són 

sobretot pisos de 3 habitacions, però també hi ha demanda de de pisos de 4 habitacions. 

Detectem casos de famílies que compren i posen en lloguer fins que els hi donen als 

fills. 

La llei de regulació del lloguer no ha afectat gaire als pisos d’Igualada. En algunes zones 

no l’han encertat gaire amb els preus, tot i que nosaltres l’estem seguint. El que fan molts 

propietaris és carregar el preu sobre la plaça de pàrquing associada a l’habitatge. 

2. Comparació de la situació  amb els municipis propers. 

Les noves construccions es fan a Igualada (no als municipis propers). Perquè la ciutat  

d’Igualada dona més valor. Les empreses no fan diners invertint en els municipis del 

voltant.  

3. Construcció d’obra nova al municipi? Tipologia d’habitatges que es 

construeixen, preus, etc 

Venim d’una situació de crisis des del 2007, ja no s’edifica (ni l’administració ni el mercat 

privat). A Igualada fa uns 10 o 15 anys que no s’edifica, no hi ha habitatge nou.  

4. Situacions d’ocupacions irregulars i altres problemàtiques associades a 

l’habitatge. 

Crec que no hi ha més ocupació a Igualada, que en altres llocs. El que ens preocupa 

són les màfies,  els edificis sencers ocupats. La majoria són ocupes per necessitat. Els 

ocupes no ocupen espais que afectin al mercat de lloguer ni propietat, així que tampoc 

incideixen en mercat de l’habitatge, és més una problemàtica social. 



 

PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA 

 

 298 

Amb els anys la gent ha marxat de la zona del centre i ha anat cap als nous eixamples. 

El centre s’ha anat degradant i és molt costós rehabilitar allà. Hi ha pisos en tant mal 

estat que no entren ni els ocupes.  

Hi ha edificis de 20 pisos. Que van anar perdent la cèdula de tots. Ara estan tots buits. 

5. Propostes en relació a l’habitatge. Mesures que pot prendre el consistori 

davant del reptes i les problemàtiques d’aquest àmbit. 

La clau de les polítiques d’habitatge són els solars, el control dels solars. Vàrem arribar 

a pagar el 50% de la repercussió dels solars. Així van acabar el 2007 amb la crisi 

immobiliària. L’Ajuntament no te la propietat dels solars, quan s’han traspassat la 

propietat dels solars a l’administració s’han fet coses. 

Crec que hi ha varies solucions al tema de l’habitatge, en primer lloc, tal i com he 

comentat, és necessari construir sòl. Després crec que no s’ha de construir des de 

l’Ajuntament (hi ha altres actors com l’INCASOL o la Generalitat que ja tenen 

mecanismes).  

Cal posar en marxa un pla d’actuació al centre que es cau a trossos i hi ha molt propietari 

especulant. Les ajudes de rehabilitació per habitatge social no funcionen. Els propietaris 

no en treuen rendiment d’això, prefereixen especular, esperar-se. S’hauria de pujar l’IBI 

als propietaris, pressionar-los perquè els mobilitzin. 

Seria complicat modificar el POUM, perquè actualment tenim molta fragmentació 

política. Però sí que seria necessari fer modificacions puntuals amb dos temes: les 

plantes baixes i les densificacions. 

Expropiar solars, mitjançant un registre de solars buits, s’hauria d’estudiar. L’Ajuntament 

no té diners per comprar. Iniciatives com la masoveria no la veig amb gaire futur, en 

canvi potser les cooperatives d’habitatge sí. 

Cal que fer un pacte polític, de govern que impliqui diversos partits i sigui de llarga 

durada. Amb petites polítiques no es va enlloc. Hi ha d’haver una aposta ferma de 

l’administració: per exemple fer un pla especial  per atacar una zona concreta i així 

solucionar problemes. 
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1. Quin és el recorregut i el funcionament de l’entitat al municipi? 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca es va a començar a reunir a Igualada l’any 

2012. L’àmbit d’actuació del nostre col·lectiu és l’Anoia, de forma que a les nostres 

reunions assisteixen persones de tota la comarca. 

Som una associació de suport mutu (és a dir, la majoria de membres són persones 

que passen o han passat per un problema relacionat amb l’habitatge, com un 

desnonament, l’impagament de la hipoteca per un empitjorament de la situació 

econòmica, la necessitat de trobar un lloc on viure, l’assetjament del banc, etcètera; i 

ajuden i expliquen la seva experiència a altres companyes que estiguin passant per 

una situació similar). 

Formem part de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (que té nodes per tota 

Catalunya i Espanya), i periòdicament ens reunim amb els altres nodes de Catalunya 

o l’estat. 

Ens reunim una vegada a la setmana, els divendres a partir de les 19h. 

2. Quines són les principals tasques desenvolupades per la PAH a Igualada? 

Acompanyem els membres de la PAH en els tràmits que duen a terme durant la 

setmana (des de gestionar documentació amb el banc o l’administració, fins a negociar 

amb l’entitat bancària o parar el desnonament mitjançant la resistència pacífica, si no 

hi ha alternativa habitacional). 

A nivell de Catalunya o estatal, hem promogut la tramitació de lleis per tal de protegir 

el dret efectiu a un habitatge digne (com la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya). 

 

A nivell municipal, hem denunciat sovint la inacció dels Ajuntaments de la comarca en 

l’àmbit de l’habitatge. Per exemple, no es fa ús de les eines legislatives que permeten 

sancionar els bancs que mantenen habitatges buits als nostres municipis, i que es 

compten per milers, com hem fet públic en reiterades ocasions. Tampoc s’ha fet cap pas 

durant els últims anys per mobilitzar els pisos buits de les entitats bancàries i els fons 

d’inversió, malgrat la nostra insistència (molts d’aquests habitatges provenen de 

desnonaments, que han estat nombrosíssims a la nostra comarca). Per altra banda, les 

ajudes socials són clarament insuficients, el preu del lloguer ha pujat molt a Igualada, i 

el nombre de persones que no poden    accedir a un habitatge a preu de mercat augmenta 

any rere any. Aquesta és una realitat que sovint és amagada per part dels nostres 

responsables polítics. 

3. Hi ha hagut canvis en els darrers anys en relació al funcionament i les tasques 

que desenvolupeu? I dels perfils amb els que treballeu? 

ENTREVISTA PLA LOCAL D’HABITATGE D’IGUALADA. 

PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA 

https://anoiadiari.cat/societat/pah-adverteix-hi-ha-mes-execucions-hipotecaries-mai/
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Als inicis de PAH Anoia, la majoria de persones que venien a les reunions havien 

perdut la feina, i això impossibilitava el seu accés al mercat de l’habitatge. Però això 

ha canviat, i ja hi ha moltes famílies que, tot i tenir feina, no poden fer front al pagament 

del seu habitatge i/o dels subministres. A això ha contribuït l’enorme augment dels 

preus de lloguer. 

4. Quina és la situació del mercat de venda a Igualada? I de lloguer? 

En el conjunt de Catalunya, el preu de lloguer ha augmentat un 36% en els últims 6 

anys, i Igualada no n’és una excepció. El preu mitjà és de 470 € mensuals. Però 

aquesta dada inclou un bon nombre de pisos petits o en males condicions, de forma 

que el preu real d’un pis digne per a famílies de 3 o més membres és força més alt. 

Com a resultat d’aquest augment, cada vegada hi ha més persones que no poden 

comprar ni llogar un habitatge. 

Una de les conseqüències d’aquesta impossibilitat és l’augment de l’ocupació 

d’habitatges. Les famílies que es veuen abocades a ocupar estan totalment 

desprotegides per l’administració, i de vegades amenaçades per màfies. Mentrestant, 

els bancs que han desnonat milers de persones a la nostra ciutat, acumulen milers 

d’habitatges buits per especular, i es neguen a posar-los en circulació en règim de 

lloguer social. Els ajuntaments podrien pressionar-los perquè ho fessin, però no han 

fet cap pas en aquesta direcció. 

Tenim també un greu problema de racisme: coneixem innumerables casos de persones 

migrants a les quals les immobiliàries no lloguen un pis tot i tenir ingressos i complir 

els requisits que les finques posen a altres persones. 

Per altra banda, les ajudes a les persones i famílies que perden la seva casa són 

totalment insuficients. Existeix la Mesa d’Emergència, gestionada per l’Agència 

Catalana de l’Habitatge, que ofereix un habitatge en règim de lloguer social. Però 

aquest organisme està del tot saturat, i tarda molts mesos en donar resposta (quan la 

dona), de forma que aquesta arriba quan la família ja està al carrer. 

 

5. Detecteu més problemàtiques relacionades amb l’habitatge en alguna zona o 

barri concret del municipi? 

Tot i que hi ha barris on aquesta problemàtica és molt accentuada (com el barri de St. 

Agustí o el barri de Montserrat), degut a la segregació evident per renda, es tracta 

d’un problema que afecta persona de gairebé totes les zones de la ciutat. 

6. Quins són els perfils més vulnerables en relació a l’habitatge? 

Famílies sense feina o amb feines mal remunerades, persones migrants, o persones 

grans que tenen la seva mobilitat reduïda o no reben ajudes tot i la seva delicada 

situació econòmica. 

Les persones que no tenen dret de residència no tenen dret a cap ajuda, i són 

sistemàticament ignorades per l’administració, la qual cosa les fa especialment 

vulnerables. 

7. Quina relació teniu amb el consistori? 
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Sempre que demanem una reunió amb regidors o tècnics la mantenim, i tenim una 

comunicació fluïda amb la regidoria d’habitatge i serveis socials. En aquest sentit, la 

relació és bona. Però, per altra banda, les reunions i peticions gairebé mai es 

tradueixen en mesures efectives que millorin el dret a l’habitatge dels sectors més 

vulnerables de la ciutat. 

8. Treballeu o col·laboreu amb alguna altra entitat social o del tercer sector? 

Sovint ens comuniquem i treballem amb Càritas Anoia. 

9. Propostes en relació a l’habitatge. Mesures que pot prendre el consistori 

davant del reptes i les problemàtiques d’aquest àmbit. 

a) Sancionar les entitats bancàries que tenen habitatge buit des de fa més de dos 

anys a la nostra ciutat, en compliment de la Llei 18/2007, del dret a l’Habitatge. 

b) Mobilitzar el parc de pisos buits propietat de les entitats financeres i fons 

d’inversió, per posar-los en circulació en règim de lloguer social. 

c) En el cas d’aquelles persones o famílies que han estat denunciades per un gran 

tenidor i que afronten un desnonament, l’Ajuntament pot personar-se en el 

procediment judicial, i sol·licitar la suspensió del desnonament fins que els afectats 

disposin d’una alternativa habitacional, o rebin resposta de la Mesa d’Emergència. 

d) Controlar que els grans tenidors compleixen la Llei 24/2015, i ofereixen un lloguer 

social a les persones i famílies afectades per un desnonament o una dació en 

pagament. Sovint no ho fan, i no reben cap sanció per aquesta violació de la llei. 

e) Controlar que les empreses de subministrament d’aigua i llum no tallin el 

subministrament a famílies en risc d’exclusió, tal com estan definides a la Llei 

24/2015. 

f) Posar fi a les actuacions racistes d’algunes de les empreses immobiliàries a la 

nostra ciutat, que no lloguen pisos a persones i famílies per la seva procedència. 

g) Controlar que els preus del lloguer a la ciutat compleixen la Llei catalana de 

regulació dels preus de lloguer. 

h) Incrementar les ajudes pel pagament del lloguer o la hipoteca. 

i) Millorar l’atenció a les persones sense permís de residència, que actualment no 

reben cap tipus d’ajuda. 
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ANNEX III: INFORME FINAL DEL PROCÉS PARTICIPATIU  

A partir de la pàgina següent s’inclou l’informe final del procés participatiu que 

PortaCabot va lliurar a l’Ajuntament. 
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Introducció 

L’Ajuntament d’Igualada va iniciar l’elaboració del nou Pla Local d’Habitatge 

del municipi, el qual ha de permetre definir les polítiques en aquest àmbit i 

afrontar els nous reptes durant els propers anys. Aquest projecte es realitza 

amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, que proporciona l’equip 

redactor que realitza el Pla. Amb motiu de l’elaboració d’aquest, el consistori 

té la voluntat d’implicar la ciutadania, les entitats, els tècnics municipals i els 

diferents grups polítics mitjançant un procés participatiu que contribueixi a 

complementar la diagnosi amb la seva experiència i coneixement, aportant 

una major pluralitat de coneixements.  

Així doncs, el procés participatiu ha incorporat a ciutadania, grups d’interès, 

responsables tècnics municipals i grups polítics en la fase de validació de la 

diagnosi i de proposició d’actuacions, incloent així, en el procés d’elaboració 

del pla, diferents sectors amb necessitats específiques en matèria d’habitatge. 

D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà valorar accions que responguin a les 

demandes de diferents col·lectius. 

En aquest informe es detallen els resultats relatius a les sessions participatives 

així com les opinions recollides al qüestionari en línia, sobre la situació i 

principals problemàtiques de l’estat de l’habitatge d’Igualada. 
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Metodologia i desenvolupament del procés 
 

La proposta de treball del procés de participació del Pla Local d’Habitatge 

contemplava obrir el debat i la generació de propostes amb dos objectius 

principals:  

• Validar la diagnosi prèviament elaborada: calia que els principals actors 

del procés donessin fe de la fotografia inicialment establerta de l’estat 

de l’habitatge a Igualada. 

• Recollir propostes d’actuacions: aquí és on s’ha basat el procés per la 

rellevància de construir entre els diferents participants una bateria de 

propostes que guiessin les polítiques d’habitatge al municipi en els 

propers anys. 

Per poder validar la diagnosi i també per tal de recollir propostes d’actuacions, 

es va considerar oportú plantejar el procés participatiu enfocant-lo a quatre 

grups diferents: 

• Ciutadania: Veïns i veïnes d'Igualada amb inquietuds en matèria 

d’habitatge que es volguessin informar sobre el procés de diagnosi que 

es va portar a terme així com aportar la seva visió i les seves propostes. 

• Grups d’interès (entitats i empreses especialitzades en la matèria): pel 

seu coneixement en matèria d’habitatge i pel seu interès en relació a 

les polítiques a impulsar-hi, es va considerar permetre participar també 

a entitats i empreses específiques d’aquest camp. 

• Responsables tècnics municipals: pel seu bagatge i coneixement tècnic 

al voltant de l’habitatge i els col·lectius socials a Igualada, es va comptar 

també amb aquest col·lectiu.  

• Grups polítics municipals: i per últim, per la seva implicació, interès i 

diferents punts de vista en la matèria, es va convidar a la seva 

participació a representants dels diferents grups polítics a nivell 

municipal. 

Per tal de fer possible la participació de tots aquests grups, es va proposar la 

celebració d’una sessió participativa de validació de la diagnosi amb cadascun 

d’ells, i una altra de generació de propostes d’actuacions per incloure al Pla 
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Local. En aquestes sessions es va presentar i abordar tota la tasca fins llavors 

treballada i es va generar debat sobre la matèria per tal d’afinar en relació a la 

redacció final del pla. Un cop acabades cadascuna de les sessions 

participatives es va procedir a elaborar una acta que recollia les principals 

aportacions d’aquestes, les quals s’adjunten en el present informe. 

Paral·lelament també es posà en marxa un qüestionari en línia conjuntament 

amb l’Ajuntament enfocat a preguntar diferents aspectes sobre l’habitatge al 

municipi: disponibilitat, oferta, preus, equipaments, problemàtiques 

associades, etc. Amb la voluntat d’oferir una eina participativa més, el 

qüestionari ha permès arribar a més persones i complementar el procés de 

participació ciutadana. 

 

Procés participatiu per  l’elaboració del PLH d’Igualada 

Generació de 
debat i recollida 

de propostes 

Qüestionari 
en línia 

Sessions participatives amb: 

• Ciutadania  

• Entitats especialitzades 

• Tècnics municipals 

• Grups polítics municipals 

 
Informe final de conclusions del procés participatiu 

Acta de cada sessió i 
anàlisi de les conclusions 

Anàlisi dels resultats 
del qüestionari 
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Estructura de les sessions de participació 
 

A partir de la difusió feta a través dels canals de comunicació habituals de 

l’Ajuntament d'Igualada es va fer la convocatòria per la participació dels 

quatre grups abans citats. En aquestes, com ja avançàvem, es va debatre i 

recollir diferents propostes plantejades des de diverses vessants i experiències 

i en base a l’anàlisi de la situació actual introduïda per l’equip de PortaCabot. 

Això va permetre que en cadascuna de les sessions es debatés amb un 

coneixement amb més profunditat de la realitat d'Igualada en matèria 

d’habitatge. De tota manera, i com a conseqüència de la situació de crisi 

sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, les sessions de 

participació s’han hagut de traslladar a l’àmbit telemàtic.  

Sessió Data Nombre de participants 

 

 Entitats 

(Fase d’obertura) 

 

30/09/2021 
 

9 persones 

 

 Tècnics municipals 

(Fase d’obertura) 

 

5/10/2021 
 

14 persones 

 

Grups Municipals 

(Fase d’obertura) 

 

07/10/2021 
 

7 Persones 

 

Ciutadania 

(Fase d’obertura) 

 

14/10/2021 
 

6 persones 

 

Entitats 

 (proposició d'actuacions) 

 

14/10/2021 
 

12 persones 

 

Entitats 

(proposició d'actuacions) 

 

26/10/2021 
 

12 persones 

 

Entitats 

(proposició d'actuacions) 

 

28/10/2021 
 

6 persones 

 

Entitats  

 (proposició d'actuacions) 

 

04/11/2020 
 

6 persones 
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Sessions de validació de la diagnosi 
 

Les sessions de validació de la diagnosi tenien una durada aproximada de 

dues hores i el guió que a continuació es presenta: 

1. Benvinguda als assistents. 2 minuts. 

2. Explicació als assistents sobre la redacció del PLH i el procés 

participatiu. 10 minuts. 

3. Explicació de la dinàmica de la sessió. 3 minuts. 

4. Exposició i debat capítol 1. 15 minuts. 

5. Exposició i debat capítol 2. 15 minuts. 

6. Exposició i debat capítol 3. 15 minuts. 

7. Exposició i debat capítol 4. 15 minuts. 

8. Exposició i debat capítol 5. 15 minuts. 

9. Exposició i debat capítol 6. 15 minuts. 

10. Dubtes i preguntes. 15 minuts. 

11. Final de la sessió. 

 

Cadascuna de les sessions s’iniciava amb una benvinguda a càrrec de 

l’Ajuntament, i tot seguit amb una introducció de l’empresa redactora del Pla. 

En aquest pas previ a entrar en matèria se situava als assistents en la fase en 

que ens trobàvem del Pla, s’explicava tota la feina feta fins llavors i s’exposava 

la dinàmica que es portaria a terme en la sessió. A continuació es presentava 

el títol i contingut dels diferents capítols en què es pretenia validar la diagnosi. 

Tot seguit, s’entrava a debatre capítol per capítol i es demanaven aportacions 

per validar i enriquir la diagnosi. En acabat, el “capítol 6” feia referència al 

DAFO sorgint de la diagnosi, i es demanava també si cap dels assistents tenia 

algun tipus d’aportació final. 

Sessions de generació de propostes d’actuació 

Les sessions de generació de propostes d’actuació per elaborar el Pla Local 

tenien una durada prevista d’hora i mitja, en aquest cas, i el guió que es 

presenta a continuació: 
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1. Benvinguda als assistents. 5 minuts. 

2. Breu explicació del procés participatiu i de l’objectiu de la sessió. 5 

minuts. 

3. Recordatori de la conclusió de l’assemblea ciutadana anterior 

(diagnosi DAFO). 10 minuts. 

4. Exposició de l’estratègia del PLH. 10 minuts. 

5. Debat de propostes . 40 minuts. 

6. Resum de propostes efectuades. 10 minuts. 

7. Dubtes i preguntes. 10 minuts. 

8. Final de la sessió 

Cadascuna de les sessions s’iniciava amb una benvinguda a càrrec de 

l’Ajuntament, i tot seguit amb una introducció de l’empresa redactora del Pla. 

En aquest pas previ a entrar en matèria, i seguint la mateixa dinàmica de les 

sessions de validació de la diagnosi, se situava als assistents en la fase en que 

ens trobàvem del Pla, s’explicava tota la feina feta fins llavors i s’exposava la 

dinàmica que es portaria a terme en la sessió. Després, es mostrava el DAFO 

tal i com havia quedat de tancar la diagnosi. I a continuació es presentava el 

títol i contingut de les 5 estratègies que contemplarien el pla i les preguntes 

que es suggerien per generar debat en cadascuna d’elles. Són les següents: 

Tot seguit, s’entrava a debatre estratègia per estratègia i es demanaven 

aportacions per validar-les i enriquir-les. En acabat, es demanava si cap dels 

assistents tenia algun tipus d’aportació final, i s’informava que es recollien 

totes les seves aportacions, i que aquestes serien traslladades a l’Ajuntament 

per validar-ne la seva viabilitat. 

Característiques del qüestionari en línia 

El qüestionari en línia es va posar a disposició de la ciutadania i entitats 

d’Igualada com una eina participativa en la qual es demanava l’opinió sobre 

diferents aspectes relacionats amb l’habitatge del municipi, tal i com 

avançàvem abans, amb l’objectiu de tenir una visió completa d’aquest i recollir 

propostes per a la redacció del Pla Local d’Habitatge. El qüestionari va recollir  

un total de 48 respostes.  
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Resultats de la validació de la diagnosi 

En aquest apartat detallarem els principals resultats obtinguts en cadascuna 

de les sessions participatives de la fase de validació de la diagnosi, així com el 

nombre d’assistents i la durada d’aquestes. 

 

Sessió amb entitats 

Data: 30/09/2021 a les 17h 

Número d’assistents: 9 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica  

La sessió comença amb la benvinguda de la Regidora d’Habitatge,  que dona 

les gràcies als assistents per la seva participació i que posa en situació quant 

al procés de participació del Pla Local d’Habitatge (PLH). Tot seguit en Sergi 

Fernàndez de l’empresa redactora del projecte, PortaCabot, introdueix la 

dinàmica d’avui, allò que es presentarà als assistents i com podran participar-

hi: la diagnosi i la part final en que s’abordarà l’espai de propostes dels 

participants. 

Un cop acabada l’exposició de l’anàlisi i la diagnosi, comença la fase perquè 

els participants puguin aportar les seves propostes. 

 

1. L’emmarcament urbà i territorial 

José Garcia: M’agradaria comentar que la limitació del municipi no es pot 

ampliar gaire més i que de fet el que ja hi ha construït és el que s’ha d’aprofitar. 

Possiblement Vilanova i Montbui tinguin més terreny per edificar i és aquí a 

on ens hem de reinventar per donar cabuda a totes les famílies que hi volen 

viure ara. Si que és cert que hi ha molt d’habitatge antic que no està ocupat i 

que està pendent d’habilitar i això seria un hàndicap per trobar més 

habitatges dins la ciutat. Crec que en principi estaria molt bé treballar per 

habilitar tots aquests habitatges, sobretot al nucli antic i a partir d’aquí si 

trobem una fórmula que pot donar solució en això, doncs buscar alternatives 

que puguin solucionar aquest problema perquè hi ha moltes famílies que 
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volen viure a Igualada, no a Vilanova ni a Montbui, però es troben que el 

lloguer és molt car i és inaccessible per algunes famílies.  

Sergi: Et sembla que el fet que no hagi oferta a Igualada fa que la gent vagi a 

buscar habitatge als municipis del costat? 

José Garcia: Hi tant! Sens dubte. Això ha passat a tots una mica. Quan vens a 

Igualada a mirar pis i veus aquests preus i no t’és possible et planteges anar a 

Vilanova o Montbui perquè al final als tens al costat, però es perd la identitat 

de viure aquí a Igualada.  

Pere Vilarrubias: Jo el que volia saber és si s’ha fet estudi sobre el solar que hi 

ha per construir a la ciutat que em sembla que és bastant i dels habitatges 

que estan buits.  

Sergi: Després en parlarem perquè en els següents capítols tractarem el 

planejament urbanístic. 

Nati Veraguas: Les nostres usuàries troben dificultats a l’hora de trobar pis. Si 

hi ha patrimoni a les famílies i hi ha una xarxa familiar important bé, però en 

cas contrari hi ha un problema. A més no hi ha pisos públics de lloguer, llavors, 

molta gent ha de marxar d’Igualada perquè als municipis del costat és més 

econòmic l’habitatge. I, després hi ha moltes famílies que viuen en males 

condicions: més d’una família compartint, façanes en males condicions...  

Marta Calzada: Jo discrepo amb el que deia abans el José, clar, una cosa és el 

lloguer i un altre la compra, però la gent que vol Igualada no marxa d’Igualada. 

I, és cert que hi ha poca oferta, de lloguer, realment hi ha molt poca oferta, i, 

de compra hi ha més oferta tot i que també costa trobar, però la gent que vol 

Igualada no marxa d’Igualada, potser triguen més, però no marxen. Amb els 

lloguers potser sí.  

José Garcia: Jo estic d’acord amb el que dius. Quan vas a comprar un habitatge 

dius: “m’espero si cal i compro a Igualada que és a on vull comprar”, però tinc 

amics que s’han trobat amb preus molt cars i de moment se’n han anat a 

Vilanova de lloguer. I, aquesta realitat està passant i si han d’esperar 1 any o 2 

o 3, doncs, ho fan. Sí que és veritat que la gent que vol Igualada si queda. 
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2. Les persones 

Nati Veraguas: Veiem processos de gent que si es té xarxes de recolzament 

familiar i tal, doncs, perfecte, però del contrari es veuen obligades a marxar, jo 

parlo del lloguer. I, això fa molta angoixa perquè realment aboquem a la gent 

al mal habitatge o a ocupar habitatges.  

José Garcia: Nosaltres veiem en el barri de Poble Sec, que en el com afecta 

l’arribada de població, especialment de Barcelona, a viure a Igualada, si que 

ens trobem que la gent que treballa a Barcelona té més poder adquisitiu i al 

venir aquí els facilita la compra, però si en aquesta formula li afegim els sous 

que tenim la gent que treballem a prop d’Igualada, la cosa canviaria bastant 

perquè jo crec que hauria més repercussió per les famílies, ja que, els sous no 

són tant elevats i els habitatges sí. Ens estem trobant que la construcció 

d’habitatge nou en el barri hi ha molta família que treballa fora d’Igualada i 

això és un esforç que elles descompten del sou i rebaixa una mica el poder 

adquisitiu, però, si que és veritat que els sous que tenen són molt més elevats 

que els dels qui treballem a prop d’Igualada.  

Marta Calzada: Nosaltres el que veiem és que hi ha 2 tipus de persones que 

venen de fora, la immigració estrangera i els qui venen de Barcelona i l’àrea 

metropolitana. Això està afectant que la tendència de preus vagi a l’alça, no 

només de les persones amb poder adquisitiu, també en les persones de classe 

mitjana que volen comprar i la zona metropolitana no poden fer-ho. Llavors hi 

ha més demanda i els preus pugen. Després, sobre que no es construeix 

habitatge nou, nosaltres hem tingut alguna promoció i els preus són elevats 

pels costos i tal. I aquí a Igualada a la que surts una mica del preu no es ven. 

Penseu que l’última obra nova que vam vendre el m2 estava a uns 2000€ que 

seria el topall de preu a Igualada. 

José Garcia: Per això veiem que està venint molta gent de fora aquí a comprar 

i la gent d’aquí està tenint realment problemes per trobar habitatge. 

Montserrat Roca: la realitat que vivim és molt extrema perquè aquestes 

famílies no arriben ni al lloguer ni a la propietat i llavors viuen famílies juntes, 

ocupen... A més, a segons quins col·lectius a vegades no se’ls hi vol llogar tot i 

que podrien pagar i la situació és molt greu. Hi ha tot un col·lectiu que no pot 
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ni arribar a les immobiliàries. Jo tinc la sensació que moltes persones tornen a 

viure amb els pares. També tinc la sensació que hi ha molts pisos que estan 

tancats i no sé si hi ha molts grans tenedors o què. No sé si ens passareu dades 

d’això. 

Maria José: Nosaltres ens basem en el que podem consultar  que és el registre 

d’habitatges buits de la Generalitat i els grans tenidors estan obligats a 

registrar aquell pis si fa més de 2 anys que el tenen desocupat. Segons el 

registre de les últimes dades sortien 152, però després anant al padró i fent 

creuament de dades aquests 152 quedaven en 126 aproximadament. Però clar, 

són números basats en un registre de la Generalitat, però faltaria aquí fer un 

bon treball de camp i poder acabar de comprovar.  

Montserrat Roca: Fa 2 o 3 anys es va fer un estudi de cas. A mi m’ho havia dit 

l’antic regidor d’Urbanisme i segons aquests estudi de cas n’hi havia molts 

més.  

Sergi: Actualment l’Ajuntament està fent un estudi més ampli perquè aquell 

era només del nucli antic i eixamples perquè és a on es concentren, però un 

cens d’habitatges buits no existia i ara l’Ajuntament l’està contemplant i això 

ens ajudarà a complementar l’anàlisi del municipi. És obvi que habitatge buit 

n’hi ha, però ara hem de saber quant i en mans de qui.  

 

3. Parc d’habitatges 

Montserrat Roca.: Nosaltres trobem molta dificultat per accedir a l’habitatge i 

les persones amb qui treballem nosaltres es troben amb la impossibilitat 

d’accedir a l’habitatge. 

Pere Vilarrubias: Això de l’eficiència energètica, ara amb els next generation hi 

haurà per part d’Europa moltes ajudes per rehabilitar i fer que els edificis 

millorin molt l’eficiència. I són coses que en els propers 2 o 3 anys estarà 

bastant bé d’aprofitar.  

Marta Calzada: Jo respecte a l’oferta d’habitatge, nosaltres el que veiem  és 

que falta habitatge gran perquè ens els anys del boom immobiliari es buscava 
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la manera de fer molts habitatges, però petits. I això ens dóna mancança 

d’aquests tipus d’habitatges. 

Sergi: I, les persones que busquen habitatge més gran es busquen algun 

terreny per fer-se una autoconstrucció? 

Marta Calzada: Però això és una minoria. Jo amb habitatge gran em refereixo 

a un habitatge de 100m2. Un pis de 4 habitacions és del que hi ha més 

demanda. I aquestes famílies acaben buscant de 2a mà, però és que no n’hi 

ha. De totes maneres, el que busquen és alguna cosa de 2a mà i reformar-la. 

 

4. El planejament urbanístic 

Pere Vilarrubias: Jo penso que hi ha solars encara per edificar i que hi ha 

edificis en mal estat que es poden enderrocar i tornar a edificar o que es poden 

reformar. 

Marta Calzada: Jo discrepo, jo penso que... ho dic perquè jo treballo amb molts 

promotors que intenten treballar en aquests solars edificables i, quin és el 

problema del planejament? La densitat, en algunes ocasions el planejament 

només ens deixa fer uns baixos més 2 pisos i això és que no té sortida. Jo penso 

que alguna de les coses que s’hauria de fer és canviar aquesta densitat en 

alguns carrers d’Igualada passant a uns baixos més 4 per exemple.  

Pere Vilarrubias: És evident que s’hi ha més sostres edificables la ciutat és més 

sostenible, és a dir, el clavegueram, la neteja... si es dobles la edificabilitat els 

costos de tot això serien els mateixos i hi podrien viure el doble de persones.  

 

5. Recursos i iniciatives existents 

Sergi: Quines polítiques locals d’habitatge destacaríeu o trobeu a faltar? Com 

valoreu, si la coneixeu, la tasca de les entitats i dels professionals al municipi? 

Jordi Pelfort: Jo penso que els ciutadans sempre pensem que el que es fa des 

de l’Administració és poc i aquí a Igualada encara més perquè els últims anys 

tot el que s’intenta impulsar des del govern és controvertit i no té el suport de 
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la gent. Aleshores, entenc que és feina dels governants buscar solucions, però 

penso que podrien fer molt més, almenys és la meva percepció com a ciutadà 

i des de l’entitat. 

Nati Veraguas: Des de l’entitat tenim un perfil molt més divers que la gent de 

Càrites, per exemple, penseu en tots els perfils que pateixen violència de 

gènere en els quals moltes vegades no hi ha una variant econòmica, però 

generen una ruptura en la parella, i per tant, la cerca d’habitatge. Ja no estem 

parlant de gent molt exclosa econòmicament, sinó de gent que per 

circumstancies X necessiten accedir a un habitatge. Llavors, ens trobem que 

el tema de l’habitatge social no n’hi ha prou, a més, no podem pensar només 

amb un perfil de persones: immigrants, pobres... A més, si només promovem 

l’habitatge de compra limitem el moviment de molts col·lectius com els joves. 

Per tant, jo crec que l’Ajuntament hauria de ser agosarat en aquest sentit i fer 

que hi hagi més oferta.  

Sergi: Si no hi ha cap més comentari o aportació deixarem aquí aquesta sessió. 

Maria José: Jo us agraeixo la presència de tots vosaltres en horaris que a 

vegades costa. 

 

Sessió amb tècnics municipals 

Data: 05/10/2021 

Número d’assistents: 14 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Regidora d’Urbanisme, i amb la 

introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, que 

explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels diferents 

agents per la validació de l’anàlisi inicial en relació al Pla Local d’Habitatge. 

 

1. L’emmarcament urbà i territorial 
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Sergi: quina afectació per a l’habitatge suposa la dimensió reduïda del 

municipi d’Igualada? Com valoreu l’existència d’aquesta conurbació 

d’Igualada amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui? Com afecta 

l’habitatge? 

Jordi Dalmases: és conegut per tots que el trànsit en el terme municipal 

durant molt de temps s’ha vist mediatitzat. Algunes infraestructures que es 

van fer fa anys i altres actuacions al centre han intentat desviar aquest volum 

de trànsit que teníem per l’est. El primer va ser la creació de fer realitat el carrer 

del rec que això ens ha permès que un volum molt important de trànsit que 

ens passava pel centre d’Igualada i ara amb aquests plànols que em vist des 

de 1900 a mida que la industria tèxtil anava creixent al voltant del riu Anoia, 

també és cert que l’antiga carretera que crec que s’anomenava de Barcelona 

a  Madrid que passava pel centre de les Rambles va fer que creixessin molts 

habitatges en aquesta zona. Hem pogut drenar molt bé el trànsit, i també la 

creació de l’autovia. La ronda sud també ha estat un vial que ha permès en 

part per moderar aquest trànsit que teníem. Algunes decisions com el 

tancament de la rambla han fet que molts vehicles ja no passin per la zona 

trànsit. Quelcom que s’ha comentat entre tècnics és que el preu de l’habitatge 

era prou car i això va fer que hi hagués gent que visqués a les afores, o zones 

de la conurbació urbana. 

Neus Orriols: hi ha vies que s’han obert, hi ha molt de soroll i els habitatges 

han d’estar tancats. Algunes han quedat saturadíssimes de trànsit però. 

Montse Montrabeta: A nivell demogràfic hem incrementat la població i això 

pot generar dificultats de convivència. Som capital de comarca però no ens 

ho creiem, la gent ve pels serveis, no tant per venir a treballar. Quan hi ha una 

emergència habitacional, només hi ha lloc a la capital.  

Jordi Dalmases: Si se’m permet un afegit al que deia la Montserrat parlant de 

la densitat. Tenim a Igualada al voltant de 8 quilòmetres quadrats, amb un 

parc de vehicle de més de 20.000 vehicles. Això és una pressió sobre els vials 

de la ciutat força important. Si l’igualadí ens volgués boicotejar treien tots els 

vehicles al carrer, no hi hauria prou espai. 
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Laura Descàrrega: la pacificació del trànsit ha afectat a la infància, amb 

entorns més segurs per anar a l’escola. A més, segons quines mesures poden 

afectar a la qualitat de l’aire. 

Gemma Serch: El fet de tenir una ciutat compacta i és interessant perquè no 

ocupem espai, però no tenim zona de boscos, ja has d’anar als municipis del 

voltant. 

 

2. Les persones 

Sergi: Com creieu que condiciona al mercat d’habitatge l’arribada de població 

de fora d’Igualada? Com esteu percebent la recuperació del mercat 

d’habitatge i el creixement de preus? Com afecta l’increment de demanda 

sense que es construeixin nous habitatges? 

Susana: Respecta la primera pregunta, jo crec que molta gent, com els preus 

d’Igualada són millors que a Barcelona o l’Àrea Metropolitana, venen aquí, tot 

i així molta oferta d’habitatge no hi ha. Respecta la segona, també els preus 

han crescut respecta a l’índex de referència que això feia que els propietaris 

pugessin els preus. 

Sergi: això ha passat a Igualada? 

Susana: nosaltres som a la Taula de Serveis Bàsics, i una noia que era en una 

API ho comentava. Sobretot parlava de lloguer. 

Ibana: sí, és correcte el que diu la Susana. Hi hagut gent que llogant per sota 

ha augmentat el preu del lloguer al fixar-se en l’índex. 

Sergi: és a dir, l’índex ha igualat les diferències de preu dificultant les persones 

vulnerables. 

Jordi Dalmases: s’ha tingut en compte a l’anàlisi l’afectació de la pandèmia? I 

després també volia comentar un altre cosa, jo conec 2 o 3 casos d’habitatges 

que s’estan reformant ara i que es volen dedicar al lloguer per a universitaris 

tot aprofitant les escoles universitàries per donar cabuda en aquesta gent que 

ve a Igualada a estudiar.  
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Sergi: el que sí queda registrat és el moviment de persones que definitivament 

han anat a viure a l’àmbit rural com a conseqüència de la pandèmia. 

Elisabet Martinez: Des d'OAC hem detectat a través de l'empadronament 

persones que venen de l'àrea metropolitana, com bé recullen les dades, que 

en el moment de la pujada del preu de l'habitatge, en el moment de l'expansió 

immobiliària, van venir cap a Igualada trobant habitatges millors a un preu 

més baix i això va fer pujar el preu de l'habitatge de compra a Igualada. Aquest 

mateix paral·lelisme estem trobant actualment amb els lloguers. Persones 

que venen de l'àrea metropolitana que no poden pagar els lloguers d'aquests 

municipis i es desplacen a Igualada perquè els lloguers són més baixos. I això 

ha fet pujar el preu del lloguer. 

Mireia Prat: Quan parlem de col·lectius socials és important parlar de dones 

que pateixen violència masclista perquè en la comarca no disposem de llocs 

on recollir-les. Aleshores, és important acollir-les. Després, el col·lectiu LGTBI, 

moltes persones que viuen amb les seves famílies i al dir-ho han de deixar les 

seves llars i jo això ho inclouria en aquests col·lectius de risc, al igual que les 

famílies monoparentals. 

Montse: caldria afegir el col·lectiu de les persones en situació irregular, que 

poden ser al padró però que no poden accedir a l’habitatge. I tenim una borsa 

molt gran d’aquestes persones. Tot i els recursos que podem aportar per les 

persones immigrades, no donem a l’abast. Aquest col·lectiu cada cop és més 

gran i ens preocupa. 

Susana Fàbregas: a més a més, els que no es troben en situació irregular, però 

que són d’orígens de fora de Catalunya, hi ha el fenomen que molts tenen 

dificultats per accedir al lloguer perquè molt propietaris no volen llogar-los el 

seu habitatge. A part dels irregulars, algunes d’aquestes persones malgrat 

tenir nòmina no troben pis. 

Elisabeth Martínez: La nostra percepció amb el tema de l’empadronament és 

que estem d’acord en el que heu presentat. Amb el boom de la construcció hi 

va haver molta gent de l’Àrea Metropolitana que va venir a viure aquí perquè 

això els permetia tenir un habitatge de més qualitat i això va fer pujar molt el 

preu de l’habitatge. I, sobre l’ocupació d’habitatges, no només la gent que no 
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té feina o són de fora tenen problemes, sinó que les condicions de l’accés a 

l’habitatge és tant difícil que hi ha molta gent que no pot assumir les 

condicions que els posen per accedir-hi, i per tant acaben ocupant habitatges. 

Moltes d’elles són famílies estrangeres, moltes mares separades i amb fills,... 

 

3. Parc d’habitatges 

Sergi: com valoreu l’oferta d’habitatge d’Igualada en quant a la varietat de 

tipologia? 

Montserrat: el preu és el gran problema, i també els edificis en mal estat, que 

n’hi ha forces de mal conservats. L’accessibilitat sí que ha anat millorant 

moltíssim, la gent gran té tothom les entrades i sortides solucionades. L’aigua 

està prou bé, però per fer front a la llum ja és més complicat, horrorós. 

Susanna Fàbregas: nosaltres ens basem molt en els usuaris que tenim, però 

ara que s’han fet varies edicions de les auditories d’eficiència energètica a 

Igualada, molts edificis estan en mal estat en termes d’eficiència i realment 

s’hauria de fer quelcom. 

Ibana: Jo parlaria de l’eficiència energètica destacant tot el desconeixement 

que té la ciutadania amb el tema dels subministraments. Quan hi ha estudis i 

auditories podem arribar a estalviar una mica. Potser ara mateix no és el millor 

moment perquè la gent coneix-hi el mercat elèctric perquè fins i tot els que 

ens hi dediquem estem perplexos. 

Mireia Prat: com a repte és imprescindible que treballem el tema de 

l’eficiència, som molt pobres en relació a escalfar la llar. També voldria afegir 

com a col·lectius vulnerables, les dones grans que viuen soles perquè tenen 

moltes dificultats. 

 

4. El planejament urbanístic 

Sergi: Creieu que el planejament dona resposta a les necessitats futures 

d’habitatge? Quines opcions té Igualada per donar resposta a aquestes 

necessitats? 
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Neus Orriols: Jo tinc un dubte, perquè fèieu una pregunta al principi, si el fet 

d’estar a prop de Montbui i Vilanova afectava? I jo ho veia com quelcom 

positiu, perquè, hi ha zona per construir i arreglar més, a Igualada? Jo crec que 

seria millor adequar els edificis vells. 

Sergi: la proximitat de Santa Margarida i Vilanova, fa que funcioni tot com a la 

mateixa ciutat, hi ha gent que marxa a aquests municipis, o també gent que 

ve a viure al centre. 

Ibana Tomàs: jo penso com la Neus, que potser no cal construir més, sinó 

arreglar edificis, o també que habitatge antic desocupat que pugui posar-se a 

lloguer per donar entrada a persones que no poden accedir a l’habitatge. I, 

aquí és molt important aprofitar ajudes que vinguin de l’Administració. No sé 

si dic una tonteria amb això. 

Elisabet Martínez: estem fent un estudi d’habitatges buits. Jo no soc 

arquitecte, però la superfície no dona més oportunitats. Si que és veritat que 

fa poc es va portar a ple una proposta que no va tenir sortida i que era, una 

proposta de poder construir habitatge en els locals baixos, que ara no està 

permès. Es va portar a ple i no va prosperar. 

Laura: per complementar, la percepció és de molt poc habitatge nou i no 

sabem quin futur ens aporta, però la gent que busca un habitatge es troba 

que hi ha molt poc habitatge, lo qual significa que la gent que comprarà a 

Igualada ho farà en habitatges vells per reformar. A Igualada moltes famílies 

han viscut bastant juntes, pares i fills i quan moren els pares queden 

habitatges que s’haurien de reformar. A la zona nord d’Igualada els habitants 

hem normalitzat que quan la gent ve de Barcelona, els expliquem la zona del 

polígon i és una zona de rebuig. És un polígon de zona primera i d’inseguretat. 

Hem normalitzat doncs que existim amb una zona que ja sabem que és 

insegura, i hi estem convivint. 

Montse Montrabeta: sí, estic d’acord amb el tema de la inseguretat del 

polígon, i a la vegada també s’hi suma el tema del transport públic. La gent no 

ho té fàcil en aquest sentit i qui no té mitjans, com ho farà per arribar a l’escola 

i tal?  
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Laura Descàrrega: al pla d’infància vam recollir tema famílies vulnerables. 

Tenim una ciutat petita però els serveis se centralitzen al centre de la ciutat i 

el fet que no hi hagi descentralització tenim algunes persones que no pugui 

connectar-se a la xarxa i puguin desenvolupar. Vam recollir la vulnerabilitat de 

determinades zones. 

 

5. Recursos i iniciatives existents 

Sergi: Quines polítiques locals d’habitatge destacaríeu o trobeu a faltar? 

Montse Montrabeta: Jo destacaria que hauria de ser el lloguer assequible 

perquè fer projectes concrets de blocs d’habitatge social no solucionarà el 

problema que tenim. Cal lluitar pel lloguer assequible.  

Elisabet Martinez: Per més polítiques que fem mai serà suficient, però el que 

sí hauríem de fer és regular el preu de l’habitatge. Cal lluitar també per reduir 

les condicions d’entrada per accedir al lloguer. 

 

6. Diagnosi 

Sergi: veieu ajustat a la realitat, el DAFO que us presentem? 

Jordi Dalmases: un dels problemes que ens trobem és el tema dels pisos 

compartits amb moltes persones, havíem arribat a tenir habitatges en plena 

pandèmia de 70 metres amb fins a 16 persones. Relacionat amb els temes de 

seguretat ciutadana ens preocupa temes d’aquests tipus perquè la 

convivència en habitatges d’aquests tipus és molt difícil. Nosaltres 

considerem que per part de petits tenidors és un abús el que es fa en aquests 

“pisos patera”. La veritat és que ens preocupa molt, hi ha un abús quant als 

“pisos patera”. Quan podem fer inspeccions quedem esparverats amb el què 

ens trobem. 

Sergi: quant als “pisos patera”, normalment no tenim dades oficials, sovint són 

facilitades pels ajuntaments. A Igualada sí que gràcies a les dades facilitades i 

al què corroborem del que ens dieu, tenim identificades algunes zones 

d’ocupacions irregulars. 



 

22 
 

Jordi Dalmases: compte, però, no em referia només al tema de l’okupació, sinó 

de lloguer legals però en què el propietari permet que hi hagi sobreocupació. 

És a dir, a llogar habitacions. 

Elisabet Martínez: la llei permet empadronar fins a 10 persones en un mateix 

habitatge. Però aquí crec que cal plantejar què comporta a nivell 

d’implicacions socials el fet de la dificultat de força persones per accedir a 

l’habitatge. 

Neus Orriols: Jo voldria dir que els habitatges que no se’n fa ús, però estan en 

males condicions generen mala salubritat que repercuteix a la ciutat. 

Aleshores, com es demana al propietari que ho ha d’arreglar...? Si que s’hauria 

de requerir que això s’arreglés. 

Sergi: d’aquí un mes un convocarem en una nova sessió perquè pugueu fer 

propostes d’actuació per resoldre alguns problemes que heu i hem plantejat. 

Montserrat Montrabeta: nosaltres el què ha comentat en Jordi Dalmases, ho 

estem combatent, però també vull dir que estem permetent nivells de vida 

per sota d’allò que considerem digne, tot s’hagi de dir. 

Laura Descàrrega: Només dir que a les debilitats hi ha manca de recursos. Jo 

estic a infància, però fa molts anys que he treballat en joventut. Els joves van 

perduts i ara amb les noves línies de comunicació sembla que això es millora, 

però aquí potser falta algun company de joventut de l’Ajuntament perquè ens 

falta tota aquesta visió i els joves van bastant perduts. 

Mireia Prat: jo afegiria en el llistat de les oportunitats, els grans edificis que 

estan buits, per donar respostes als habitatges d’emergència. A la comarca hi 

ha una gran necessitat en aquest sentit per donar-hi resposta. 

Maria José Fernández: bé, doncs, gràcies a tothom per col·laborar-hi. 

Sergi: molt bé, doncs adeu-siau i gràcies a tothom. 
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Sessió amb grups municipals 

Data: 07/10/2021 

Número d’assistents: 7 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Regidora d’Habitatge, i amb la 

introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, que 

explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels diferents 

agents per la validació de l’anàlisi inicial en relació al Pla Local d’Habitatge. 

 

1. L’emmarcament urbà i territorial 

 

Sergi: Quina afectació per a l’habitatge suposa la dimensió reduïda del 

municipi d’Igualada? Com valoreu l’existència d’aquesta conurbació 

d’Igualada amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui? Com afecta 

a l’habitatge? 

Jordi Cuadras: Crec que el que afecta és que hi ha un límit perquè amb els km 

quadrats que tenim i la construcció de baixos més 3 que hi ha, doncs està 

limitat. Però aquest no crec que sigui el problema, sinó que el problema penso 

que és que hi ha molt habitatge buit. Pel que fa als municipis del voltant, això 

afecta als preus perquè no és el mateix viure a Montbui que a Igualada i penso 

que és una frontera que hauríem d’anar superant. 

Pau Ortínez: No s’aprofita l’extensió territorial, sobretot zones que ara són 

postindustrials perquè ja no hi ha activitat industrial en elles. En relació als 

municipis del costat hi ha una falta de transport públic. 

Carmen Manchón: Igualada és una ciutat molt amable i a on la gent vol venir 

a viure. No podem només centrar-nos en Igualada a l’hora de fer polítiques 

d’habitatge, sinó que ens hem de descentralitzar en aquest sentit. 

Joan Valentí: Caldria un planejament a nivell d’Igualada a part d’un 

planejament a nivell de la Conca d’Òdena. A més, necessitem saber el nombre 

exacte d’habitatges buits. 
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2. Les persones 

Sergi: Com creieu que condiciona al mercat d’habitatge l’arribada de població 

de fora d’Igualada? Com esteu percebent la recuperació del mercat 

d’habitatge i el creixement de preus? Com afecta l’increment de demanda 

sense que es construeixin nous habitatges? Quins són els col·lectius socials 

que considereu més vulnerables en relació a l’habitatge? 

Joan Valentí: A partir de 500€ es pot trobar alguna cosa que està bé. Per una 

persona que ve de l’Àrea Metropolita de Barcelona això és un xollo i aquesta 

persona ho pagaria sense problema. També tenim gent en situació 

d’infrahabitatge i en condicions molt pèssimes de la qual no en coneixem la 

gravetat de la situació. 

Carmen Manchón: Els preus d’Igualada són econòmics en comparació a altres 

llocs de Catalunya, per tant, no estem en una situació tant greu. 

Pau Ortínez: L’arribada de gent de fora condiciona el mercat de l’habitatge i el 

que acaba passant és allò que passa a Barcelona de “o agafes el pis avui o 

demà potser no hi serà” ara també passa a Igualada. També és més difícil 

trobar pis a Igualada que els pobles del costat. 

Jordi Cuadras: Depenent de la renda de la població que ve de fora pot 

condicionar el mercat. No ens hem de conformar amb el fet que els preus aquí 

siguin econòmics, sinó que hem de mirar que el nivell de vida no ha pujat igual 

que els preus de lloguer. La ciutat no té esgotat el sostre habitacional, sinó  

que hi ha manca de polítiques atrevides. Hi ha manca de planificació i de 

polítiques atrevides per posar a disposició tot el sostre habitacional de la 

ciutat. 

3. Parc d’habitatges 

Sergi: com valoreu l’oferta d’habitatge d’Igualada en quant a la varietat de 

tipologia? 

Joan Valentí: No disposem d’un parc d’habitatge en disposicions per poder fer 

front als reptes que tenim com a ciutat. 
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Pau Ortínez: Respecta a l’eficiència energètica una de les coses que hem 

reclamat és posar mesures per fomentar la instal·lació de plaques solars. 

També hem reclamat la creació d’una Agencia d’Energia Local que treballi 

com a assessora. Després, la ciutat no és homogènia hi ha varietat a l’hora de 

comprar, però no hi ha varietat en el lloguer. Per tant, s’haurien de mobilitzar 

els habitatges buits. 

Carme Manchón: Falta oferta d’habitatge i també s’hauria de treballar altres 

factors com les rendes. 

4. El planejament urbanístic 

Sergi: Creieu que el planejament dona resposta a les necessitats futures 

d’habitatge? Quines opcions té Igualada per donar resposta a aquestes 

necessitats? 

Pau Ortínez: Tenim un planejament urbanístic del tot obsolet, això no permet 

donar resposta a les necessitats. S’ha de renovar, però fa 12 anys que està 

encallat aquest tema. 

Carmen Manchón: S’ha de construir una solució amb visió de futur. Les 

administracions s’han de posar d’acord per solucionar això. 

Joan Valentí: És necessari conèixer la quantitat d’habitatges buits i invertir per 

la millora i re-construir. 

 

5. Recursos i iniciatives existents 

 

Sergi: Quines polítiques locals d’habitatge destacaríeu o trobeu a faltar? Com 

valoreu, si la coneixeu, la tasca de les entitats i dels professionals al municipi? 

Pau Ortínez: Respecta a les polítiques d’habitatge hi va haver un Ple fa poc 

centrat en habitatge i es va comentar que hi ha hagut unes mancances als 

últims anys en polítiques d’habitatge i aquest fet s’està començant a revertir 

en el darrer temps. Per exemple, en el tema de la rehabilitació, coses que feia 

molt de temps que estaven aturades, ara sembla que quan fas una política 
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d’habitatge proactiva hi ha un cert canvi. Em refereixo a les subvencions que 

s’han donat des de l’Ajuntament per a rehabilitació. 

Joan Valentí: Hi ha hagut un canvi exponencial en el tema de la rehabilitació 

d’habitatges i edificis. També, és important valorar la feina que fan les entitats 

socials com Càrites, Creu Roja i fins i tot des de Serveis Socials. 

Carmen Manchón: Jo penso que s’hauria de fer una promoció d’habitatge pels 

joves, és a dir, hauríem de fer polítiques específiques per a joves. 

 

6. Diagnosi 

 

Sergi: veieu ajustat a la realitat, el DAFO que us presentem? 

Pau Ortínez: Jo plantejaria la possibilitat de fer un nou planejament urbanístic 

com a una oportunitat i com a debilitat que el planejament actual està 

obsolet. Considero que s’ha de fer una modificació integral del planejament i 

no només del Rec o del tema de les plantes baixes. 

Joan Valentí: Jo estic d’acord amb la situació que presenteu amb aquesta 

anàlisi DAFO. Penso que portem anys de retard amb el tema de l’habitatge. I, 

respecte a les bones comunicacions, m’agradaria aclarir que aquestes són 

bones només pel que respecta als vehicles privats. I, pel que fa respecta a les 

crisis econòmiques ara veurem com va caient el tema de les moratòries 

demanades per la Covid i tindrem un problema. 

Carmen Manchón: Si es vol mirar més enllà, s’hauria de refer el planejament 

urbanístic de nou. També considero que fer modificacions del Planejament 

Urbanístic no és la solució, sinó que s’hauria de treballar en un nou 

planejament.  

Carme Riera: Jo sí que inclouria a les fortaleses l’existència de PIMHA. 

Sergi: Val, posarem l’existència d’organismes municipals que promouen 

habitatge públic. I, si no hi ha cap altre intervenció us agraeixo la vostra 

assistència. 
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Sessió amb la ciutadania 

Data: 14/10/2021 

Número d’assistents: 6 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Regidora d’Habitatge, i amb la 

introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, que 

explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels diferents 

agents per la validació de l’anàlisi inicial en relació al Pla Local d’Habitatge. 

 

1. L’emmarcament urbà i territorial 

 

Sergi: Quina afectació per a l’habitatge suposa la dimensió reduïda del 

municipi d’Igualada? Com valoreu l’existència d’aquesta conurbació 

d’Igualada amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui? Com afecta 

l’habitatge? 

Pep: Jo afegiria que hauríeu de tenir en compte Òdena com a conurbació 

perquè hi ha una part d’Òdena que està enganxada a Igualada i en moltes 

coses la conurbació funciona com a tal: en treball, en compres, en serveis 

mèdics, comerç.... Al final, al qui ve de fora tan li val viure a Santa Margarida, 

Òdena, Igualada o Vilanova. 

Joan: Estic d’acord amb el Pep, però els igualadins si que penso que 

prefereixen Igualada per viure i els altres municipis són segones opcions. 

 

2. Les persones 

Sergi: Com creieu que condiciona al mercat d’habitatge l’arribada de població 

de fora d’Igualada? Com esteu percebent la recuperació del mercat 

d’habitatge i el creixement de preus? Com afecta l’increment de demanda 

sense que es construeixin nous habitatges? Quins són els col·lectius socials 

que considereu més vulnerables en relació a l’habitatge? 
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Pep: Els preus pujaran perquè tota aquesta gent que ve de Barcelona per la 

meitat del preu de lloguer a Barcelona poden comprar un habitatge a 

Igualada. Hi ha un tema quan parlàvem d’accessibilitat que és el tema de les 

plantes baixes que no es va aprovar des de l’Ajuntament i jo crec que va ser 

un error perquè això ens donaria més oferta de pisos. Hi ha locals que si podria 

viure molt millor que en molts pisos i jo crec que això s’hauria de tornar a 

pactar o votar per part de l’Ajuntament. Finalment, hi havia un diapositiva dels 

preus de l’habitatge nou i de segona mà i m’ha semblat veure que el de 2a mà 

era més car? 

Sergi: Sí, aquí hem de dir que es van agafar dades de la Secretaria de 

l’Habitatge d’un trimestre concret i potser en aquell trimestre es van vendre 

pisos de 2a mà més grans i per tant més cars. També potser que com hi ha 

tants pocs pisos nous a Igualada el pis de segona mà es ven més i d’aquesta 

manera l’habitatge nou es ven a un preu de mercat, més barat. 

 

3. Parc d’habitatges 

Sergi: com valoreu l’oferta d’habitatge d’Igualada en quant a la varietat de 

tipologia? 

Pep: A la gent li importa poc el certificat energètic, la gent no ho valora gaire. 

La gent valora més altres coses com el balcó, si té sol... A més, la gent no sap 

com fer-ho per millorar la qualitat energètica del seu habitatge, potser seria 

bo fer-los saber quin és el cost de baixar una lletra, és a dir, explicar-los: fent 

això i això baixaria 2 lletres. Amb el tema de l’oferta, només cal entrar a les 

webs i veure que aquí hi ha una oferta molt minsa. Aquí s’hauria de construir 

pisos i no m’hi dedico pas eh. De fet, recordo que vam anar a veure un pis per 

un tema que ara no ve al cas i l’arquitecte de l’Ajuntament ens explicava que 

aquella setmana havien marxat 2 promotors d’Igualada perquè en les plantes 

baixes no es podia construir i els promotors els hi és igual construir aquí que a 

un altre banda, doncs, construir en llocs a on es poden fer plantes baixes surt 

més a compte. I, això crec que s’hauria de tenir en compte tant per blocs nous 

com per pisos ja existents. 
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Èlia: Respecta a l’eficiència energètica, penso que hi ha molt de 

desconeixement. Amb la qualificació A pots arribar a pagar un 80% menys que 

amb un altre certificat i això és molt important. També és veritat que pel que 

he parlat amb alguns arquitectes que aquesta part és la que més et fa pujar 

els costos de construcció.   

 

4. El planejament urbanístic 

Sergi: Creieu que el planejament dona resposta a les necessitats futures 

d’habitatge? Quines opcions té Igualada per donar resposta a aquestes 

necessitats? 

Pep: Jo crec que de terreny no n’hi ha massa. En el seu moment, al final de 

l’Avinguda Barcelona, aquest tram va passar de planta baixa més 6 a planta 

baixa més 3, i això està bé, però encareix el preu dels edificis i vol dir que si 

necessites posar la mateixa quantitat de famílies necessites el doble de 

superfície. Està bé que els carrers siguin amples, però em de mirar les 

possibilitats. Un altre tema, és que tots els que som d’Igualada sabem que el 

carrer de la Soledat, allà hi ha molts edificis buits, el que passa és que aquests 

edificis en el seu moments eren edificis unifamiliars amb planta baixa i primer 

i segon, i fins i tot alguns amb tercer i que moltes d’elles estan abandonades i 

que rehabilitar és molt difícil perquè no hi podràs posar ascensor, no tenen 

parking... i això és un problema i aquí l’única solució, i no sé si es pot fer, és 

ajuntar parcel·les per poder fer una edificació que tingui sentit, però és clar, 

com són propietats privades és difícil. Crec que és interessant fer un treball 

per a saber quin és l’habitatge buit.  

 

5. Recursos i iniciatives existents 

Sergi: Quines polítiques locals d’habitatge destacaríeu o trobeu a faltar? Com 

valoreu, si la coneixeu, la tasca de les entitats i dels professionals al municipi? 

Pep: Jo crec que l’Ajuntament d’Igualada hauria d’exercir més el dret de 

tanteig en els pisos de bancs. Crec que Igualada ha perdut bones oportunitats 

i com a Igualada això passa a la majoria de municipis. Però clar, s’han perdut 
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molt bones oportunitats i una de les tasques que s’hauria de fer és anar als 

bancs i anar a comprar packs anant a negociar directament per no comprar a 

preu de detall, sinó a preu de pack. També vull afegir, que a Igualada hi ha 

blocs que encara estan per acabar i l’Ajuntament els podria comprar ara i 

acabar-los que costaria bastant econòmic i es generaria habitatge nou. 

Èlia: Respecta el tema d’habitatge de protecció, havent-hi aquesta empresa 

promotora, com és que el últim temps hem tingut menys pisos de protecció 

oficial del que en principi tocaria? 

Sergi: Ara per Llei s’ha de destinar un 15% de l’habitatge a protecció oficial. Clar 

un 15% de 20.000 habitatges voldria dir al voltant d’uns 3.000. Si bé és cert que 

s’ha anat construït habitatge protegit, l’habitatge protegit era de venda, i per 

tant, una vegada construït es feia el típic sorteig i les famílies seleccionades 

compraven aquell habitatge. Al cap de 30 anys aquests habitatges deixen de 

ser habitatges de protecció oficial. Per tant, això era dedicar recursos públics 

en un sac sense fons. Per això en part, no s’han acabat mai d’assolir aquests 

percentatges i això s’ha corregit sobretot a partir de la crisi immobiliària tot i 

que això en aquell moment ningú preveia que hauria de ser així malgrat en 

molts països europeus la tendència era a fer habitatge de lloguer i que estes 

sempre en mans públiques, aquí com la preferència era de compra els poders 

públics promovien la venta. Amb el temps s’ha vist que això no ha funcionat i 

ara el que s’està fent és que l’habitatge públic es quedi en mans de 

l’administració i es destini a lloguer. Per tant, això vol dir que per arribar en 

aquest 15% hauran de passar alguns anys ens els que la Generalitat i demés 

poders hauran de treballar per arribar-hi en 20 anys. 

 

6. Diagnosi 

Sergi: Veieu ajustat a la realitat, el DAFO que us presentem? 

Pep: Algunes coses de les que has dit han anat sortint. Jo crec que el tema de 

l’oportunitat del Rec és un tema molt important per Igualada per poder 

créixer. Això passa per fer un pla del Rec o per fer el pou d’Igualada que entenc 

que és el que es volia fer. El tema supramunicipal, evidentment que es pot 

créixer cap al costat, però jo que soc igualadí, tot i que he viscut a Òdena, això 
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passa per una cosa, perquè si a mi em dius com a Òdena: mira posem 

habitatges a Òdena perquè a Òdena hi ha terreny per avorrir. Això està bé, 

però després has de generar els serveis i llavors molta activitat econòmica se 

segueix fen a Igualada, perquè Igualada és molt centralista i si tu vols que els 

pobles del costat facin habitatges, a part que Igualada no hi té competència 

en què els municipis del costat edifiquin, s’hauria de buscar un pacte més 

important en altres aspectes, és a dir, els de la conca estan perdent molt de 

comerç perquè Igualada és molt important i si posen més habitatges se’ls 

generaran més demanada de serveis socials i de serveis no socials. Al final la 

foto final de tot plegat és que els 4 municipis acabessin sent un, però això 

tampoc ho arreglarem aquí.  

Èlia: Jo afegiria com a oportunitat nous models d’habitatge com l’habitatge 

cooperatiu que són models d’habitatge que cada cop tenen més força i 

experiència. Aquests nous models d’habitatge realment poden donar molta 

oportunitat i crec que haurien d’entrar en les polítiques perquè poden 

solucionar molts problemes. 

Sergi: Coneixes alguna iniciativa de gent que estigui interessada en fer alguna 

d’aquestes accions? 

Èlia: Sí, de fet jo hi soc a dins d’una cooperativa també el Joan hi és. Bueno, ara 

estem elaborant la cooperativa i volem cercar algun terreny i si que hi ha 

interès en fer quelcom. 

Maria José: donar les gràcies per la vostra assistència i participació. 

Sergi: Molt bé, doncs adeu-siau i gràcies a tothom. 
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Resultats de la proposició d’actuacions 
 

Sessió amb entitats 

Data: 21/10/2021 

Número d’assistents: 12 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Tècnica d’Habitatge, i amb la 

introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, que 

explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels diferents 

agents per a l’obtenció de propostes a partir de l’anàlisi DAFO que l’equip 

redactor ha elaborat en relació al Pla Local d’Habitatge. 

A partir d’aquí el Sergi explica les línies o eixos estratègics que l’equip redactor 

ha pensat pel PLH: 

1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 

3. Mobilitzar l’habitatge buit 

4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge 

El Sergi presenta les cinc línies estratègiques i algunes polítiques que 

l’Ajuntament ara mateix està duent a terme perquè els assistents diguin a 

quina línia va cada política i proposin altres polítiques per a cadascuna de les 

línies. 

Pere Vilarubies: Seguiment i gestió de casos de famílies en risc d’exclusió la 

posaria a l’estratègia 1. 

Sergi: El programa d’impuls de la masoveria urbana a on el col·locaríeu? 

Alba: al 2. El tema de la masoveria urbana a Igualada està per la franja d’edat 

de 25-30 anys i jo proposaria augmentar aquesta franja d’edat. Des de Càrites 

també hem pensat que això està destinat a persones regularitzades i això 

s’hauria d’obrir a persones que estan en curs de regularització. 
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Sergi: La declaració d’Igualada com àrea de mercat d’habitatge tens. En quina 

estratègia ho col·locaríeu? 

Alba: Al 4. 

Pere Vilarubies: Al 5. 

Sergi: D’acord, ho posem al 5. Després també tenim els ajuts d’urgència social, 

a on els col·locaríeu? 

Alba: a l’1. 

Sergi: Subvencions per la restauració de façanes. 

Pere Vilarubies: Al 2. 

Sergi: Subvencions a la rehabilitació amb la posterior gestió de la Borsa de 

Lloguer Assequible. 

Pere Vilarubies: Al 5. 

Marta Carulla: Jo ho posaria al 3. 

Sergi: Coincidim en què el 3 seria el millor punt per col·locar-ho. Hi ha també 

la construcció d’habitatge protegit, on col·locaríeu aquesta actuació. 

Silvia Grados: Al 1. 

Sergi: Subvencions per a la generació d’energia sostenible als habitatges, a 

on? 

Alba: al 2. 

Sergi: La detecció d’habitatges buits i la seva actualització, a on? 

Silvia: al 3. 

Sergi: Podria anar al 3 i al 5. 

Silvia: Aquesta actuació d’ara, jo conec persones que viuen soles i estarien 

disposades a viure acompanyades sempre que hi hagués un servei de 

mediació i tal. Moltes persones no comparteixen perquè fa por viure amb algú 

que no coneixes, però si es fa amb un servei de mediació pot tenir èxit. 
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Sergi: D’acord, en direm intermediació persones grans i persones o famílies 

per accedir a un habitatge i la col·locarem a l’estratègia 1. 

Jordi Ferrer: Només afegir que existeix un programa de la Fundació Caixa 

Catalunya de persones grans que cedeixen una habitació a estudiants 

universitaris i a Igualada és quelcom que està molt buscat el tema dels 

estudiants que busquen habitació.  

Alba: Jo proposo la construcció d’un alberg perquè Igualada no en disposa. 

Jordi Ferrer: L’alberg si que ha estat de peregrins durant molt de temps. Quan 

va començar el Covid es va aturar tot i actualment se li està donant un ús social 

per a famílies que no tenen a on anar. Però estem parlant d’un alberg de 12 

llits i que la capacitat que té és molt limitada i no està dissenyat per acollir 

famílies.  

Alba: Quan parlo d’un alberg no parlo per a famílies, sinó per persones sense 

llar perquè nosaltres des de Càrites estem enviant gent a Barcelona o altres 

municipis. Hi ha gent a Igualada amb aquesta situació i disposem d’un alberg, 

llavors, poder adaptar-ho bé i fer-ne un ús social. 

Silvia Grados: Totalment d’acord amb l’Alba des de l’any 2000 a Creu Roja com 

obríem 24h teníem un recurs per a persones transeünts, però clar, el que 

comentàvem, requereix d’una persona que se’n faci càrrec i porti el seguiment 

de tot plegat. Penso que estaria bé que això estès a Igualada, però són uns 

deures que ens hem de posar com a comarca perquè no disposem d’aquest 

recurs. Aquest ha de ser un recurs d’emergència i temporal, però que ha 

d’existir. 

Alba: Com diu la Silvia pot ser un recurs temporal.   

Sergi: Aquest alberg existeix o no? 

Silvia: Oficialment no existeix, el que passa és que amb el Covid es van 

reallotjar algunes persones a l’Alberg per a peregrins. 

Jordi Ferrer: Des d’aleshores, del Covid, aquest alberg s’està utilitzant coma 

alberg per persones sense llar, de fet, la decisió és la de no tornar-lo a obrir 

com a alberg de peregrins. 
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Sergi: També tenim l’estudi del potencial real residencial del planejament, a 

on el col·locaríeu? 

Alba: Al 5. 

Sergi: Per últim tenim l’adquisició d’habitatge per tanteig i retracte. A on ho 

col·locaríeu? 

Silvia: a l’1. 

Silvia: Per la 4 hauríem de crear una comissió supramunicipal per coordinar 

polítiques d’habitatge amb representats dels diferents ajuntaments per 

buscar solucions conjuntes. 

Jordi Ferrer: Hi ha una borsa de pisos de lloguer social que les persones que 

cedeixen el seu habitatge en aquesta borsa es gestiona de manera diferent a 

Igualada que a la resta de la comarca. A efectes de demandants i usuàries 

podria interessar que hi hagués una única borsa i no 2.  

Sergi: Algun altre proposta? 

Alba: En el punt 3 algun servei de mediació dels pisos que hi ha ocupats. De la 

Generalitat hi ha un servei, però no sé si hauria d’haver un del municipi. Bé, no 

sé si hauria d’anar en el punt 3 o en l’1. La finalitat d’aquest servei de mediació 

seria que la gent que viu en un habitatge ocupat que aconsegueixin un 

lloguer social. 

Sergi: Hi ha un perfil d’ocupants que són els qui ho són per qüestions 

ideològiques i hi ha famílies que per motius econòmics o legals no poden 

accedir a un habitatge regulat. Tu creus que aquest servei de mediació 

ajudaria a regular aquestes situacions? 

Alba: Jo crec que sí. 

Nuria: Nosaltres aquesta problemàtica del lloguer social. Si hi hagués un servei 

que fes mediació entre les famílies i les entitats financeres  seria d’ajuda. 

Nosaltres aconseguim un lloguer social no amb una sola proposta, fem molta 

pressió i insistència.  

Alba: Això és, tenir un servei municipal d’acompanyament en aquests casos. 
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Silvia: A vegades m’han arribat famílies que tot i treballar els hi demanen unes 

condicions, que no sé si són per la seva procedència i tal, que són impossibles 

d’assolir. I, no ser si podríem treballar una mica la sensibilització amb les 

immobiliàries.  

Maria José: Aquí podríem crear una comissió participativa d’habitatge. 

Nuria: Està clar que si aconsegueixen tots aquests objectius que estem aquí 

tractant baixaran els preus i augmentarà l’oferta. D’aquesta manera serà més 

difícil discriminar com ara es fa alhora de llogar. 

Alba: Des de Càrites no ens trobem tant amb les decisions dels propietaris, 

sinó que la primera entrada a unes finques és el rebuig i això ho sabem de 

primera mà, llavors, potser seria fer campanyes de sensibilització amb les 

finques directament. 

Nuria: Jo penso que, que les persones puguin tenir un habitatge no és només 

difícil per les persones vulnerables, les persones joves també es troben amb 

molts problemes.  

Maria José: En una reunió amb les immobiliàries ens feien saber que a vegades 

són les assegurances qui posen a vegades pegues.  

Alex: Si fas una assegurança de lloguer, l’assegurança es voldrà assegurar el 

cobrament. Llavors, demanarà una sèrie de requisits per assegurar-se el 

cobrament.  A casa nostra entra molta gent i tothom és ben rebut, però hi ha 

uns requisits que s’han de complir. Penseu que quan fas una assegurança de 

lloguer estàs assegurant un mínim de desperfectes en l’habitatge i clar, l’única 

por del propietari no és només la del cobrament mensual. 

Nuria: Ja fa temps que dic que, què fan els esquelets d’edificis que fa més de 

10 anys que estan igual a Igualada quan ens fa falta habitatge. Es podrien 

intentar comprar aquests edificis i rehabilitar-los per a lloguer social.  O, bé es 

podria donar alguns beneficis fiscals en aquests propietaris per a què acabin 

els edificis i els puguin llogar o vendre.  

Sergi: El primer que hem de saber aquí és què fan aquests edificis així. Per 

tant, el primer que s’hauria de fer és un estudi per a saber la situació dels 
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edificis per cercar solucions. I, aquesta actuació la podríem situar a l’estratègia 

3. 

Jordi Pelfort: Si s’ha de fer aquest estudi, després s’ha de buscar la manera per 

incentivar que els propietaris els posin al mercat.  

Sergi: Doncs si no surten propostes noves ho podem deixar aquí. Moltes 

gràcies. 

 

Sessió amb tècnics municipals 

Data: 26/10/2021 

Número d’assistents: 12 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Tècnica d’Habitatge, i amb la 

introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, que 

explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels diferents 

agents per a l’obtenció de propostes a partir de l’anàlisi DAFO que l’equip 

redactor ha elaborat en relació al Pla Local d’Habitatge. 

A partir d’aquí el Sergi explica les línies o eixos estratègics que l’equip redactor 

ha pensat pel PLH: 

1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 

3. Mobilitzar l’habitatge buit 

4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge 

El Sergi presenta les cinc línies estratègiques i algunes polítiques que 

l’Ajuntament ara mateix està duent a terme perquè els assistents diguin a 

quina línia va cada política i proposin altres polítiques per a cadascuna de les 

línies. 

Sergi: A on posaríeu la construcció d’habitatge protegit? 

Jordi: Podria anar a l’apartat 4?, 
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Sergi: Podria anar-hi si l’Ajuntament treballes les polítiques de mancomunitat 

a nivell supramunicipal.  

Neus Orriols: a l’1 hauria d’anar. 

Sergi: I, l’estudi del potencial real residencial? 

Neus: Al 5. 

Sergi, Exacte, al 5. I les subvencions per a la generació d’energies sostenibles? 

Susana: Al 2. Jo respecta a l’energia sostenible, nosaltres també estem amb el 

programa d’auditories energètiques i crec que hauria d’haver un seguiment. 

No sé si hauria possibilitat alguna cosa més a nivell d’inversions quan els fan 

les propostes per a millorar els habitatges. Si pugués tenir una mica de 

continuïtat aquest programa estaria bé. 

Sergi: Aquest programa és el que es fa des de la Diputació? 

Susana: Sí. 

Montserrat: Una continuïtat possible seria que els qui han tingut l’auditoria 

prèvia tinguessin més punts en cas de subvenció perquè en l’auditoria ja 

tenim una diagnosi dels problemes energètics que té l’habitatge. No sé de 

quina manera s’hauria de contemplar això en les bases de subvenció, però 

crec que estaria bé. A més, es fa l’auditoria en les famílies que ja han tingut 

ajuts de pobresa energètica, per tant, ja és gent que són vulnerables. 

Sergi: Jo el que veig és que aquesta proposta podria anar tant a l’1 com en la 2 

perquè la seva finalitat és lluitar contra la pobresa energètica i perquè hi haurà 

un seguit d’actuacions sobre la llar. Per tant,  aquesta proposta, la de fer 

auditories energètiques a on la posaríeu,  al primer eix o al segon?  

Susana: Al primer perquè el tema de prioritzar habitatge i tal seria com una 

acció més dins del programa d’auditories energètiques. 

Neus: En el seguiment i gestió de casos de famílies en risc d’exclusió, que és 

una de les accions que ja es duen terme, és a on estaria aquestes auditories, 

oi? Perquè si les auditories són per famílies vulnerables hauria d’anar aquí.  
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Ània: Crec que aquí s’està barrejant coses, una cosa és el programa 

d’auditories de la Diputació i un altre és les actuacions que es realitzen amb 

fons europeus i a nivell de la Generalitat per donar subvencions per a la millora 

de l’eficiència energètica.  

Sergi: és veritat que es tracta de coses diferents. 

Montserrat: és rehabilita la casa, no les famílies i moltes vegades són pisos de 

lloguer, per tant el beneficiat és el propietari i no la família vulnerable.  

Ània: En aquest cas és una mica diferent perquè el gran gruix de les accions 

que es fan és a nivell de les tarifes que es paguen pels subministraments i això 

si que ho paga el llogater i no el propietari. El que també volia comentar és 

que si a dia d’avui des de l’Ajuntament ja s’estan fent coses en aquest aspecte 

s’haurien d’incloure. 

Sergi: bé col·loquem aquesta mesura en l’1. 

Joana: També hi ha el programa d'arranjaments d'habitatges de la Diputació 

enfocat a fer canvis de banyera per dutxa principalment, per a persones amb 

discapacitat o persones grans. Aquest programa hauria d'anar a l'1.  

Sergi: Tenim les subvencions a la rehabilitació per a la posterior gestió des de 

la borsa d’habitatge assequible, on la col·locaríeu? 

Ana Caselles: Jo el posaria el 3. 

Sergi: Exacte. 

Susana: Jo no només el posaria aquí perquè hi ha habitatges que estan llogats, 

però estan en condicions pèssimes i potser estaria bé proposar algun 

avantatge en els propietaris perquè poguessin millorar l’habitabilitat.  

Sergi: Sí, es podria fer, però ara estem pensant més en els habitatges buits. I, 

aquesta actuació que proposeu, a on la posaríeu? 

Susana: Depèn d’on li posis l’accent perquè podria anar a l’1 i al 2. 

Sergi: D’acord, posem-lo en el 2n, però podria anar també en l’1. Tenim les 

subvencions per a la restauració de façanes a on el posaríeu? 
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Susana: al 2. 

Sergi: Correcte. I, la declaració d’Igualada com a mercat de l’habitatge tens?  

Neus: al 5. 

Sergi: Correcte. I, l’adquisició d’habitatge per tanteig i retracte? 

Susana: Jo crec que al 5. 

Sergi: Ens interessa aquí fixar-nos en la finalitat de la política i en aquest cas, 

l’adquisició d’habitatge pel dret de tanteig aniria a l’1. També tenim la detecció 

de l’habitatge buit. 

Neus: Aquesta podria anar tant a la 3 com a la 5. 

Sergi: Exacte, podria anar a les dues, però com la seva finalitat última és la 

detecció de l’habitatge buit i com mobilitzar-lo encaixa millor al eix 3. També 

tenim la promoció de la masoveria urbana, a on la col·locaríeu? 

Neus: 2 i 3.  

Sergi: Exacte podria anar a les dues, nosaltres en funció de la prioritat pensem 

que podria anar en una o un altre. En algú se li acut alguna proposta per 

mancomunar polítiques d’habitatge a la Conca d’Òdena.  

Neus: Es podrien fer polítiques d’aquestes, però primer hauríem de fer un pla 

de treball conjunt. 

Sergi: A curt termini no és fàcil perquè has de posar les bases de totes les 

polítiques d’habitatge que es poden fer i de bon principi pensar en l’habitatge 

protegit és difícil quan primer has de generar confiança amb els altres 

ajuntaments. Si has de començar de 0, primer comencem amb accions de 

nivell 1 o 2. Aquí hi podrien anar accions com treballar de manera coordinada 

amb la mancomunitat i treballar òrgans participatius. 

Montserrat: Per tota l’experiència que hi ha des dels casos de la violència de 

gènere, potser si que podríem treballar un protocol per a la detecció de casos 

de desnonaments i tal.  
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Sergi: En aquest casos de desnonaments què havíeu imaginat? Que hi 

treballessin agents socials com les entitats o què? 

Montserrat: No està gaire pensat. 

Sergi: Jo en aquest cas ho posaria en el punt 5. 

Jordi: Jo pensava en el cas del punt 4 pensar en poder fer licitacions 

compartides d’habitatge protegit per intentar abaratir costos. 

Sergi: més actuacions. En el punt 3, el de mobilitzar l’habitatge buit, teniu 

propostes? 

Jordi: Pel que sé hi ha algunes iniciatives a nivell de Generalitat per a assegurar 

el pagament dels lloguers i tal. Ara bé, jo també pensaria en els grans tenidors 

que no posen els habitatges al mercat perquè se’ls podes sancionar. 

Elisabeth: Els petits propietaris a vegades tenen por de llogar i no cobrar 

després i tal. Jo crec que ja es fa alguna cosa, però si no, s’hauria de fer alguna 

cosa par a alliberar-los de la gestió i dels probles que puguin tenir en cas 

d’impagament. 

Sergi: més actuacions. 

Montserrat: Un programa d’habitatge intergeneracional perquè la gent jove 

pugui accedir a un habitatge. 

Sergi: I, on creieu que hauria d’anar aquesta acció? Se us acut que podria anar 

al punt 4? Perquè les escoles universitàries que hi ha per Igualada estan a 

Igualada o per la mancomunitat? 

Montserrat: Per la mancomunitat. Molts venen a viure a Igualada, però també 

a altres zones de la Conca.  

Mireia: Jo penso que podria ser interessat que la Raquel participes en aquestes 

reunions perquè ella domina molt més la mancomunitat. 

Maria Jose: Amb la Raquel vaig estar parlant per telèfon i va molt embolicada. 

Ella em va passar el que estaven fent a nivell de mancomunitat... Per tant, el 

trasllat cap a la Raquel penso que podem anar parlant amb ells, però si la 

decisió ha de ser política primer s’hauria de parlar a nivell polític.  
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Sergi: Algun altre aportació?  

Elisabeth: Que l’Ajuntament pogués fer com de mediador i de donar garanties 

per a fer possible el lloguer d’habitacions. Seria una manera de poder ajudar a 

pagar el lloguer a persones que els costa i tenen habitacions buides.  

Maria José: Jo penso que caldria mirar-ho a nivell de normativa com es regula 

això. 

Montserrat: Jo no ho veig com a intergeneracional. Aquest altre problemàtica 

que hi ha és un altre de diferent. A mi m’ha fet pensar en un programa que es 

deia Emergim que pretenia fer emergir l’economia submergida de les dones. 

Doncs, aquí també s’hauria de fer emergir aquesta problemàtica de gent que 

va vivint en habitacions llogades de manera il·legal.  

Ània: Això que proposes és molt interessant. El programa intergeneracional 

està bé i això és una cosa, però també estaria bé fer emergir aquesta situació 

i pensar en la manera que es reguli això. 

Elisabeth: Jo plantejava un programa per ajudar a pagar el lloguer en aquelles 

persones que tenen habitacions buides i tenen dificultats mitjançat el lloguer 

d’habitacions, però d’una manera mediada i garantida amb l’administració de 

per mig. 

Sergi: a mi em sembla molt bona aquesta proposta de l’Elisabeth. S’hauria de 

sotmetre a una revisió legal perquè no sé com s’hauria de tractar, però de 

moment considerem-la. Jo la posaria de moment a l’apartat 1.  

Susana: Un dels temes que també hi ha, a part que hi ha poca oferta de pisos 

de lloguer, les persones estrangeres tenen una dificultat afegida. No sé si 

estaria bé fer una campanya de sensibilització o si ho podríem lligar a una 

assegurança per part de l’Ajuntament o què. 

Sergi. Hi ha una formula que és l’aval lloguer que el finança La Generalitat i 

que permet facilitar que habitatges del mercat lliure es gestionin des de la 

Borsa d’Habitatge. El que fa aquesta assegurança és garantir el cobrament 

per part del propietari, almenys durant 6 mesos si el propietari deixa de pagar. 
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Susana: Jo penso que a part de l’aval lloguer hauria d’haver una feina de 

sensibilització amb les immobiliàries. 

Montserrat: Jo ho entenc com a unes accions de sensibilització amb els API i 

tal.  

Sergi: En l’altre reunió que fèiem en la que hi havia els API’s hi havia qui 

apostava molt per les campanyes de sensibilització, ens deien que ells podien 

estar sensibilitzats, però al final, les assegurances posen unes condicions que 

si no es compleixen, doncs no es compleixen. I, per això alguns proposaven 

que l’Ajuntament atorgues aquest aval lloguer. 

Mireia: La societat és racista, per tant, estic d’acord en què es facin campanyes 

de sensibilització. 

Neus: El tema dels pisos ocupats a on aniria, fer quelcom amb aquests casos 

perquè a vegades hi ha problemes de salubritat per aquestes causes i penso 

que podria anar en el 3 i en el 5.  

Elisabeth: La majoria d’habitatges tancats a Igualada són de grans tenidors, jo 

penso. I, això passaria per mobilitzar l’habitatge buit. 

Sergi: De fet la llei obliga en els grans tenidors a oferir lloguers socials a les 

famílies que ocupen irregularment o que no poden pagar el lloguer. El tema 

és que des del punt de vista de les competències, no crec que l’Ajuntament 

pugui fer gaire més cosa.  

Anna Caselles: De fet, la Llei ara mateix està aturada, per tant, els grans 

tenidors no tenen ara mateix l’obligació de llogar els pisos.  

Montserrat: La major part de desnonaments que estem tenint últimament és 

d’ocupacions.  

Sergi: L’Ajuntament teniu un seguiment dels casos d’ocupació? 

Montserrat: No, no. 

Sergi: Aquí es barregen moltes coses: els que ocupen per motius ideològics i 

els qui ho fan per necessitats socials. I, aquí es van acumulant circumstàncies. 

En aquests casos el primer que hem de fer és una radiografia per veure la 
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naturalesa de l’ocupació. Per tant, el primer pas seria un programa de detecció 

dels casos. 

Montserrat: Jo m’atreviria a dir que quan hi ha menors els tenim tots 

identificats. Ara, quan no hi ha menors no m’atreviria a dir que els tenim 

identificats perquè són persones i famílies que es mouen molt d’aquí allà. El 

fet és que és un tema que tenim i no ens hem aturat mai a analitzar-lo. 

Sergi: Hauríem de preguntar si ara que l’Ajuntament està fent aquest estudi 

d’habitatge buit del municipi, si podem saber l’habitatge ocupat que hi ha. Ho 

dic perquè podria ser el primer pas per aquest programa de detecció de 

l’habitatge ocupat. 

Montserrat: Realment preocupa molt. Hi ha projectes que estem fent, per 

exemple, hi ha un projecte de reutilitzar mobles i l’altre dia els portàvem uns 

mobles en uns ciutadans que viuen d’ocupes i ens increpaven perquè 

donàvem mobles a la gent que viu d’ocupa.  

Ibana: He entès que s’està fent un estudi de l’habitatge buit? 

Sergi: Sí, s’està fent. Dit això, doncs, ho podem deixar aquí. Moltes gràcies. 

 

Sessió amb grups polítics 

Data: 28/10/2021 

Número d’assistents: 6 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Tècnica d’Habitatge, la Maria José, i 

amb la introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, 

que explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels 

diferents agents per a l’obtenció de propostes a partir de l’anàlisi DAFO que 

l’equip redactor ha elaborat en relació al Pla Local d’Habitatge. 

A partir d’aquí el Sergi explica les línies o eixos estratègics que l’equip redactor 

ha pensat pel PLH: 

1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 
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3. Mobilitzar l’habitatge buit 

4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge 

El Sergi presenta les cinc línies estratègiques i explica com han estat les 

dinàmiques amb els altres grups i els proposa treballar amb un llistat de 

propostes que es van fer en un Ple de l’Ajuntament per part dels grups polítics 

del consistori i també propostes que l’Ajuntament ja està fent perquè les 

col·loquin a l’estratègia convenient. 

. 

Sergi: A on posaríeu el seguiment de casos de famílies en risc d’Exclusió 

Social? 

Pau: A l’1. 

Sergi: El programa reallotgem a on? 

Enric: a l’1. 

Sergi: El registre de famílies vulnerables ens agradaria que ens l’expliquéssiu 

una mica més.   

Enric: Es tractaria d’intentar treballar aquestes situacions des de l’àmbit 

municipal generant aquest registre perquè no se’ns escapi cap cas. Algun 

se’ns escaparà, però intentant treballar el màxim possible. És a dir, es tracta de 

fer una feina pro activa en aquest aspecte. 

Sergi: Les subvencions municipals per a la generació d’energies sostenibles 

als habitatges. Aquesta aniria a l’apartat 2. Un altre de les propostes del Ple és 

l’habitatge cooperatiu en cooperació amb entitats. 

Pau: Això anava en la línia que hi hagués sòl municipal que pugues ser 

destinat en aquest ús i fer alguna mena d’acord amb Obrimportes o Habitat3 

que són entitats que es dediquen a l’habitatge cooperatiu. 

Sergi: Aquesta també correspondria a l’estratègia 1. 

Enric: Una pregunta, quan parlem d’habitatge protegit, heu mirat quina 

potencialitat d’habitatge protegit tenim? 
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Sergi: És el que us hem dit abans en el DAFO, en aquests moments el 

planejament municipal permet la construcció de 187 habitatges de protecció 

oficial, dels qual tot el sòl està en mans privades perquè sòl públic no n’hi ha.  

Un altre proposta és l’exercici del dret de tanteig i retracte. Aquesta mesura la 

col·locarem a l’estratègia 5. Val, la proposta de cessió d’habitatge d’entitats 

financeres per a destinar-los a ús social. Crec que hi havia uns 70 habitatges 

en el registre de la propietat, no? Maria José. 

Maria José: Jo diria que 105.  

Sergi: Bé, aquesta actuació podria anar a l’estratègia 3. Tenim una proposta 

del lloguer social obligatori. Quan proposeu això, heu previst si la legislació 

preveu que es faci aquesta normativa municipal. 

Enric: Anava lligada a les entitats bancàries aquesta mesura. Si no és 

normativa si que podem ser pro actius en aquest aspecte.  

Carme: Pro activitat en aquest aspecte n’hi ha molta anem darrera de les 

entitats i tal. Altre cosa és que s’acaba aconseguint. 

Sergi: Les subvencions a la rehabilitació amb la posterior gestió de la Borsa va 

a l’estratègia 3. El programa d’impuls de la masoveria urbana podria anar tant 

en el 2 com en el 3. 

Carme: També es podria posar en l’1 perquè és molt social. 

Sergi: Totalment d’acord. Després tenim l’estudi del potencial real residencial 

del planejament que aniria a l’eix 5.  

Enric: No el coneixem aquest potencial? Perquè en el document de la primera 

jornada hi havia un quadre, oi?  

Sergi: Sí aquest quadre és el del potencial dels sectors per desenvolupar, però 

els plans de millora urbana s’han d’activar. A partir d’aquí veurem si es poden 

desenvolupar polítiques en l’àmbit social.  

Enric: Això quan es va desenvolupar el intent de POUM al 2007 es devia fer un 

estudi de les possibilitats del sòl urbà i deu haver variat algo, però no molt.  
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Sergi: Els serveis tècnics ens diuen que es pot arribar als 30.000. Nosaltres 

creiem que es bo estudiar aquest potencial perquè si realment hi ha aquesta 

possibilitat s’ha d’estudiar com d’aquesta part d’habitatge se’n pot fer servir 

una part com habitatge d’ús social. També tenim les sancions a grans tenidors 

amb habitatges buits que aniria a la 3. Un altre acció que s’està duent a terme 

és la declaració d’Igualada com a àrea de mercat d’habitatge tens i va a 

l’estratègia 5. Val, recàrrec en l’IBI en habitatges buits també és una proposta 

per l’eix 3. 

Enric: Aquest recàrrec seria per un temps, és a dir, no que es mori la iaia i ja 

s’hagi de pagar més. 

Sergi: La creació d’una mesa local d’habitatge? 

Jordi: En l’apartat 5. 

Sergi: Exempció de l’IBI als habitatges cedits a la Borsa podria anar a l’eix 5. Els 

ajuts d’urgència social anirien a l’estratègia 1. Teníeu també una proposta de 

modificació de les subvencions a la rehabilitació d’Habitatge buit que es 

demanava augmentar el pressupost fins el 500.000€ i demanar la cessió dels 

habitatges per un període de 10 anys.  Això aniria a l’estratègia 3. També hi ha 

una acció que s’està fent que és l’adquisició d’habitatge per tanteig i retracte 

que abans també l’havíeu proposat alguns dels grups polítics.  

Pau: Però hem comprat algun pis? 

Carme: No, perquè no hem trobat cap pis que considerem adient i també 

perquè vam decidir que no tenia sentit treure l’oportunitat de comprar un pis 

a una persona que sigui d’Igualada.  

Sergi: Els ajuts per lluitar contra l’emergència energètica que era una proposta 

dels grups polítics, no sé si us referíeu a incrementar ajuts que ja dóna 

l’Ajuntament?  

Pau: Entenc que anava en la línia de dotar ajudes econòmiques per 

l’emergència energètica. 

Carme: Ja es fa això. No donem ajudes fixes ni mensuals, però si s’intervé i es 

dóna ajuts en casos concrets.  
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Sergi: Aquests ajuts per lluitar contra l’emergència energètica aniria a 

l’estratègia 1. Un altre proposta que havíeu fet és el pagament de fiances per 

a lloguers. 

Enric: Això era per ajudar a pagar la despesa inicial de la fiança per a llogar un 

pis. Nosaltres proposàvem una línia d’ajuts per a dur a terme aquesta despesa 

inicial. 

Carme: Ho fem això. Perquè per nosaltres és una prioritat que la gent tingui 

habitatge i si una família pot pagar la mensualitat, però no l’entrada preferim 

ajudar-la.  

Sergi: També tenim la subvenció per a la reparació de façanes que aniria al 2. 

I, subvencions al lloguer per a joves que anirien a l’1. Fixeu-vos que en aquesta 

distribució que hem fet hi ha un àmbit que és el de mancomunar les 

polítiques que ha quedat buit. 

Carme: Tenim un exemple d’èxit que és la casa d’acollida de dones 

maltractades que és de competència mancomunada.  

Jordi: Això no és una política d’habitatge, és una política d’igualtat. 

Carme: No ho és, però només ho deia com a exemple de què quan ens posem 

també sabem treballar de manera mancomunada.  

Jordi: Lo ideal seria tenir una oficina d’habitatge de la Conca d’Òdena.  

Enric: Quan parlem de mancomunar estem parlant de mancomunar amb 

recursos propis. 

Carme: Per exemple, imagina que s’ha de fer un alberg i Igualada en fa un, 

Òdena un altre... no té sentit. 

Sergi: Del que es tracta és de fer-ho en conjunt quan el benefici és major. La 

idea seria tenir una sola borsa d’habitatge amb una promoció o gestió 

mancomunada d’habitatge. A partir d’aquí que pot aportar Igualada? Diners 

sí, però sòl no. I, potser altres municipis al revés. D’això es tracta mancomunar. 
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Maria José: El tema de la mancomunitat jo de moment el veig com a apropar-

se, arribar a acords, etcètera. I, més endavant ja treballarem en promoure 

habitatge de manera comuna.  

Enric: Al final mancomunar serà possible si hi ha una problemàtica comuna. 

No sé si tenen problemes aquests municipis?  

Sergi: Del PLH que vam a fer a Vilanova fa 4 o 5 anys la mitjana de renta bruta 

per habitants era molt més baixa que a Catalunya. 

Enric: Estic d’acord a nivell socioeconòmic, però a nivell d’habitatge no tenen 

molts problemes i potser aquests municipis ens diuen que no volen 

mancomunar polítiques d’habitatge.  

Sergi: Igualada hauria d’exercir el seu lideratge per a mostrar en aquests 

municipis que poden créixer en diferents àmbits com el social, cultural, 

urbanístic, etcètera mitjançant la construcció d’habitatge en els seus territoris. 

Ha de ser un win-win. Tots han de sortir guanyant. No sé si teniu alguna 

proposta més?  

Enric: Jo en el 5 crec que Igualada té un problema amb el planejament públic. 

Tenim un planejament esgotat i s’hauria de fer un planejament nou. 

Sergi: El que passa és que un PLH no és urbanístic, a més, els PLH no són 

normatius i per tant, encara que es posi no vol dir que s’hagi de complir.  

Enric: Jo no ho veig com tu. Crec que s’hauria de fer un planejament nou 

perquè clarament tenim necessitat de sòl públic.  

Sergi: Doncs si no hi ha cap proposta més us agraïm molt la vostra participació. 

 

Sessió amb ciutadania 

Data: 04/11/2021 

Número d’assistents: 5 participants 

Observacions diverses: la sessió se celebra per via telemàtica 

La sessió s’inicia amb la benvinguda de la Tècnica d’Habitatge, la Maria José, i 

amb la introducció d’en Sergi Fernández de l’equip de redacció del projecte, 
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que explica que en aquesta segona fase cerquem la col·laboració dels 

diferents agents per a l’obtenció de propostes a partir de l’anàlisi DAFO que 

l’equip redactor ha elaborat en relació al Pla Local d’Habitatge. 

A partir d’aquí el Sergi explica les línies o eixos estratègics que l’equip redactor 

ha pensat pel PLH: 

1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 

3. Mobilitzar l’habitatge buit 

4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge 

El Sergi presenta les cinc línies estratègiques i algunes polítiques que 

l’Ajuntament ara mateix està duent a terme perquè els assistents diguin a 

quina línia va cada política i proposin altres polítiques per a cadascuna de les 

línies. 

Sergi: A on posaríeu les subvencions a la rehabilitació amb la posterior gestió 

a la Borsa d’Habitatge de lloguer assequible? 

Enric: En el 2. 

Sergi: De fet és una actuació que podria anar en el 1, en el 2 i en el 3. Per tant, 

la deixem en el 2 tal i com has dit tu, Enric. 

Enric: És molt transversal diguéssim. 

Sergi: l’adquisició d’habitatges per tanteig i retracte a on la posaríeu? 

Enric: Jo la posaria a l’1. 

Sergi: Correcte. Podria anar a l’1 i en el 5.  

Pep: aquest tema del tanteig crec que no s’està fent bé, perquè en el moment 

en què un particular aconsegueix un preu per un habitatge d’un banc i els 

ajuntaments podria anar als bancs i negociar els preus dels habitatges amb 

els bancs a preu de majorista en lloc de a preu de detall. És a dir, no té sentit 

que l’ajuntament compri un habitatge quan podria comprar un lot 

d’habitatges i sortirien més econòmics. I, aquesta proposta jo la posaria en 

l’apartat 3. 
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Joan Domingo: Saps quans habitatges s’han adquirit des de l’Ajuntament 

d’Igualada fent servir aquesta eina? 

Sergi: l’Ajuntament ha tingut alguna oportunitat, però no l’ha executat perquè 

ha cregut que quan qui compra és una persona física no s’executarà perquè 

es considera que també es treu l’oportunitat de tenir habitatge d’una persona. 

També tenim les subvencions per la generació d’energies sostenibles, a on les 

posaríeu? 

Enric: a la 2. 

Pep: A on jo visc només hi ha 3 propietaris i el demés són llogaters i quan diem 

d’invertir quelcom com plaques solars els propietaris no volen perquè ells no 

es beneficiaran d’aquest fet perquè no poden pujar el lloguer. Per tant, potser 

estaria bé que hi hagués subvencions que anessin a edificis amb majoria 

d’habitatges de lloguer. 

Sergi: Per tant, titularíem aquesta acció: discriminació positiva per atorgar 

subvencions d’energies renovables a comunitats amb majoris de pisos llogats 

i la posarem a l’estratègia 2. Tenim també el seguiment de casos de famílies 

en risc d’exclusió social, on la col·locaríeu? 

Enric: A la primera. 

Sergi: Detecció d’habitatge buit i actualització, a on la situaríeu? 

Enric: a la 3. 

Sergi: exacte. I, les subvencions per a la restauració de façanes? 

Pep: A la 2. 

Sergi: Construcció d’habitatge protegit, a on la col·locaríeu? 

Enric: a l’1. 

Sergi: Tenim també un programa de promoció de la masoveria urbana. On el 

col·locaríeu? 

Enric: A la 5, no? 
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Sergi: En realitat podria anar tant a la 2 com a la 3. També plantegem l’estudi 

del potencial real del planejament, a on creieu que va? 

Enric: La zona del Rec és una zona per a poder fer nova residència, però no sé 

a on aniria. 

Sergi: En aquest cas el posarem al 5. També hi ha els ajuts d’urgència social, a 

on ho col·locaríeu? 

Pep: a la 1. 

Sergi: I, la declaració d’Igualada com a àrea de mercat d’habitatge tens a on la 

col·locaríeu? 

Pep: Jo sortiria d’aquesta declaració perquè tot i que sona molt bé a la llarga 

serà contraproduent. Només ho dic per donar la meva opinió [riu]. Potser 

s’hauria de fer un seguiment del que passa amb els preus, si pugen, si hi ha 

més oferta o menys... és a dir, mirar tot el que mou el mercat de l’habitatge de 

lloguer fent un seguiment per estudiar l’any vinent si val la pena mantenir-se 

en la declaració d’àrea de mercat d’habitatge tens. 

Sergi: Jo ho posaria com 2 accions diferents: 1 crear un observatori local de 

l’habitatge i 2 avaluar la conveniència de la declaració d’àrea de mercat 

d’habitatge tens, i, les posaria en l’apartat 5. 

Enric: Bé, ens ha quedat l’estratègia de la mancomunitat. 

Sergi: Sí, aquí encara no hi ha polítiques perquè no s’han començat mai a 

treballar en habitatge polítiques mancomunades. El primer que s’hauria de 

fer es proposar a la mancomunitat treballar en conjunt en polítiques 

d’habitatge. Si se us acut alguna idea en aquest o en algun altre àmbit aquest 

és el moment. 

Enric: El que deia abans el Pep de l’observatori d’habitatge d’Igualada, potser 

podríem plantejar un observatori de la mancomunitat pels reptes que ens 

venen a sobre. També suggereixo que els baixos dels edificis es podrien 

destinar específicament a majors de 65 anys amb dificultats de mobilitat que 

n’hi ha molts. Penso que aquests baixos comercials que n’hi ha masses de 

buits podrien ser utilitzats per a habitatge.  
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Pep: Un comentari que em va fer l’arquitecte municipal, em deia, que 2 

promotors que van venir a Igualada a fer habitatge quan els vam dir que aquí 

no podien fer baixos van dir que ja anirien a un altre municipi. Per tant, això 

espanta fins i tot a promotors que volen construir. També podríem treballar 

en un programa d’habitatge compartit sobretot pensat en la gent gran. 

Sergi: Aquest programa aniria a l’1. Més propostes? 

Joan Domingo: Se’ns farà retorn d’aquesta sessió?  

Sergi: En principi el que està previst és de fer una última sessió al final en què 

explicarem el PLH final, però com en aquests moments no tenim data final de 

la redacció no podem donar una data. 

Joan Domingo: M’agradaria proposar la mobilitat del sòl públic. Molts 

ajuntaments ho estan fent de cedir solars per a promoure l’habitatge social i 

crec que seria una bona mesura. 

Sergi: La proposta està bé, el problema d’Igualada és que els solars de 

titularitat municipal només n’hi ha 3 i ja s’està edificant en aquests. És a dir, no 

hi ha sòl públic edificable. 

Joan Domingo: Al final també podríem modificar el planejament per ampliar 

el sòl residencial, és més complicat, però es podria fer. 

Pep: Jo diria que urbanisme no deixarà canviar usos del sòl. El que ha de fer 

Igualada és comprar el sòl que hi ha en el mercat.  

Sergi: La transformació del sòl per generar més sòl urbanitzable la posem a la 

5 i la de comprar solars per a construir habitatge social la posem a l’1. 

Pep: El que no sé és si hi ha molt de sòl susceptible de ser urbanitzable a 

Igualada? 

Sergi: N’hi ha poc, però n’hi ha. 

Enric: No sé si aquí es fa o no es fa, quan vivia a Barcelona ho havia vist, que és 

el tema de construir en cooperativa. 
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Sergi: Si que hi ha iniciatives d’aquest tipus, però normalment són persones 

amb poder adquisitiu que es fan habitatges de luxe. És habitatge cooperatiu, 

però no social.  

Pep: La formula Viu bé  em sembla una formula excepcional, el Viu bé 2 també 

ho va ser i no ser si es voldria fer un Viu bé 3. 

Enric: He sentit ha dir que és factible, però que val molts diners i l’Ajuntament 

encara està pagant el Viu bé 2. Cada vegada hi ha més gent gran que hi va i 

estan plens tots 2. Allà on hi ha l’Hotel Igualada es podria fer un Viu bé 3. 

Èlia: Relacionat amb això crec que TOUS està fent un habitatge cooperatiu per 

a gent gran.  

Sergi: Això del Viu bé són habitatges tutelats, oi? 

Pep: Hi ha molts serveis compartits, per exemple, no tots els pisos tenen 

rentadora, sinó que hi ha una zona de rentadores.  

Pep: es podria mirar de comprar l’Hotel Igualada per fer un Viu bé 3, ja que, 

actualment està tancat des de fa molt de temps.  

Enric: Si hi ha un lloc on s’ha de fer un Viu bé 3 és a l’Hotel Igualada.  

Pep: Hi ha una formula que és la concessió, tu pots tenir un solar i el cedeixes 

per X anys a canvi que construeixen un Viu bé i el promotor explota el terreny 

aquests anys, i, després acaba quedant per l’ajuntament.  

Sergi: Doncs, be, moltes gràcies per la vostra assistència. 
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Resultats del qüestionari en línia 

 

1. Sexe 

 

 

2. Any de naixement 
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3. Procedència 

 

 

4. Sisplau, indica el motiu principal per venir a viure a Igualada: 
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5. Situació familiar 

 

 

6. Per quin  motiu no t’has emancipat? 
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7. Com valores el mercat d’habitatge d'Igualada? 

 

 

 

8. En el moment d’emancipar-te, quina és l’opció que preferiries? 
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9. Preveus la possibilitat de desplaçar-te a viure a municipis propers? 

 

 

10. Assenyala fins a 2 trets principals que destacaries d’Igualada com a lloc per 

viure: 

(El fet que es demani més d’una resposta per participant explica que la suma 

dels percentatges superin el 100%) 
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11. En relació a la qualitat de l’oferta d’habitatge a Igualada, podries indicar el 

teu nivell d’acord o desacord amb les afirmacions següents? 

Igualada ofereix varietat en tipologies d’habitatges en funció de les 

necessitats de cada família: 

 

Igualada ofereix varietat en preus de lloguer i venda en funció de les 

possibilitats de cada família: 
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En general els habitatges d'Igualada tenen un bon nivell de serveis 

(abastament d’aigua, telefonia, fibra òptica…) 

 

 

En general, els habitatges d’Igualada tenen els requisits d’accessibilitat 

(rampes i ascensors): 

 

 



 

62 
 

En general, els habitatges d'Igualada s’adeqüen als estàndards d’eficiència 

energètica: 

 

 

12. En relació a l’estat de conservació del parc d’habitatges d'Igualada, indica 

el teu nivell d’acord o desacord amb les afirmacions següents... 

El parc d’habitatges d'Igualada es troba en un bon estat de conservació: 
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El parc d’habitatges d’Igualada és modern i té bones condicions 

d’habitabilitat: 

 

 

 

 

A Igualada no hi ha zones d’infrahabitatge o de degradació dels habitatges: 
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Els propietaris d’habitatges en fan un manteniment correcte: 

 

 

 

13. En relació a l’impacte social de l’habitatge a Igualada, indica el teu nivell 

d’acord o desacord amb les afirmacions següents: 

La mitjana de preus de l’habitatge s’adequa a la renda mitjana de la 

ciutadania: 
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Hi ha prou oferta d’habitatge per satisfer la demanda: 

 

 

 

 

Es desenvolupen polítiques d’habitatge suficients per atendre les necessitats 

de la ciutadania: 
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Existeix especulació amb habitatges buits en mans de grans propietaris:  

 

 

 

 

La pressió dels preus de l’habitatge en altres municipis més grans o de l'àrea 

metropolitana impacta en els preus a Igualada: 
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14. A continuació es relacionen diferents actuacions i serveis municipals en 

matèria d’habitatge. Indica el teu grau de coneixement. 

Oficina Local d’Habitatge: 

 

 

 

 

Ajuts socials municipals: 
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Informació i orientació en matèria d’habitatge (assessorament, tramitacions, 

valoracions): 

 

 

 

 

Subvencions per a la reforma d'habitatges: 
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Construcció de nou habitatge d'ús social: 

 

 

 

14. Des d’un punt de vista personal, actualment la meva necessitat principal 

en matèria d’habitatge és: 
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15. Des d’un punt de vista de ciutat, penso que la principal necessitat 

d'Igualada en matèria d’habitatge és: 

 

 

16. En el futur, penso que l’Ajuntament hauria d’incidir més en: 
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17. Ets propietari d'algun habitatge buit? 

 

18. En vista a la redacció del nou Pla Local d'Habitatge, tens algun 

suggeriment d'actuacions que es podrien desenvolupar al municipi? 

(pregunta de resposta lliure) 

• No edificar nous blocs, sinó comprar habitatges i millorar el parc 

públic. 

• Actueu, feu més pisos de lloguer social i cediu solars per a habitatge 

cooperatiu i iniciatives col·lectives. 

• Invertir en la rehabilitació d'habitatges buits perquè posteriorment es 

puguin fer servir com habitatges socials. Sensibilitzar a les APIS i els 

propietaris per oferir els pisos de lloguer a famílies vulnerables. 

• L'adquisició per part de l'ajuntament de pisos buits i destinar-los a 

lloguer social. 

• Promoure rehabilitació d’edificis buits, amb ajudes, garantint després 

cobrament del lloguer. 

• Ciutat amable pels seus habitants no pels seus cotxes, accessibilitat a 

totes les voreres, però no només accés sinó que es pugui continuar 

caminant per ella, amplada suficient en totes les voreres per poder - 

hi anar amb cadira de rodes o cotxets. 

• Promoure més lloguer social 

• Necessitem més habitatges en condicions. Hi ha implicació a l'hora 

de fer festes i llocs d'entreteniment, però per a qui? 

100%

No
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• Hacer viviendas de alquiler asequibles  con occion a compra como las 

de las comas 

• Facilitats i promoció de l'habitatge cooperatiu 

• Tenir en compte habitatge per a estudiants , persones soles q no 

poden pagar lloguers, q es donin ajuts q no siguin rocambolescos a 

nivell de burocràcia quan una persona no té ingressos. 

• Cal reactivar el canvi d'ús de baixos comercials aptes per ser 

habitatge. L'ajuntament ha d'exercir el dret de tempteig en la 

compra de pisos procedents de bancs. 

• S'ha d'incidir més en l'ecologia. Igualada és de les poques capitals de 

comarca que to ofereix descompte pel autoconsum electric. 

• S'ha d'actuar el Rec, és d'on va nàixer Igualada. Cal rehabitar els espais 

i abocar la ciutat cap al riu. Hi ha una enorme número d'habitatges i 

naus buides i els propietaris estan a la espera de poder vendre-ho a 

promotores que acabaran especulant amb els terrenys. La ciutat ja 

esta construïda, només cal una millor gestió i regulació. 

• Habitatges amb preus més accessibles  

• Hi ha edificis buits o mig construir i abandonats, que deuen ser de 

bancs, que s'hauria de convertir en vivende assequible de compra 

i/o lloguer 

• Habilitar todas las naves y fabricas en estado de derrumbe del rec 

para vivienda de alquiler joven.  

• Sacar la Funosa de donde esta, adecuar el barrio de Montserrat, 

Fátima y dotar a Igualada de viviendas y opciones de ocio para, 

atraer a familias jóvenes 

• Construir mes habitatge social  i fer solució  als edificis buits  

• Que inclogui mesures de suport i promoció de l'habitatge 

cooperatiu en cessió d'ús 

• Construir mes habitatge social  i fer solució  als edificis buits  

• Promoure més ajuts al pagament de lloguer a nivell municipal 
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• Promoure projectes que ajudin a la creació parc d'habitatges, 

cooperatives d'habitatge, masoveria urbana, rehabilitació d'edificis 

velhs 

• Augmentar el nombre d'habitatges socials per fer augmentar 

l'oferta i així incidir en la baixada de preus 

• Donar nous usos al Rec i rehabilitar-lo 

• Entenc que no és fàcil, però caldria intentar reformar/recuperar tota 

la zona del rec. Fomentar iniciatives tipus build to rent. Impulsar 

(finançament/difusió) que les comunitats propietaris inverteixin en 

fer més eficients energèticament els edificis.  

• Legislar per tal de que les noves construccions es facin amb el 

màxim respecte i mínim impacte pel medi ambient. 

• Habitatges de lloguer indefinit amb preus fixes gestionats per els 

ajuntaments,Generalitat…etc com fan altres països . 

• Em sembla molt bé el fer ús dels locals buits per adapta'ls a 

vivències. 

• Caldria recuperar, sanejar i fer habitables gran part dels habitatges 

del casc antic, actualment desocupats. 

 

 

19. Comentaris i observacions: (pregunta de resposta lliure) 

• Només s'actua per salvar les demandes de la oposició, no hi ha criteri 

en visió de futur. 

• Canviar el tipus d’ús dels edificis del Rec, molts dels quals podrien 

rehabilitar-de com a habitatges. 

• Hi ha molta feina a fer perque igualada sigui una ciutat amable amb 

els que hi vivim, neta, sense soroll, pensada per la gent  

• S'hauria d'aprofitar més l'espai territorial Igualada perquè la gente hi 

pugui viure. En refereixo a la construcció d'habitatges. 
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• Deberían de dejar marcar más de una respuesta   

• Ser realistes amb les diferents realitats i necessitats per diferents 

perfils de persones. 

• Caldria gestionar la suma de parcel·les/habitatges antics i buits per 

promoure la construcció de blocs nous d'habitatges. Cada casa 

antiga per separat és poc viable. 

• Ampliar l'oferta de lloguer facilitant tràmits 

• Los precios de alquiler y vuvienda de Igualada no son acordes con la 

realidad economica del pueblo. 

• Igualada no necessita augmentar el nombre d'habitants a costa de 

que vinguin gent sense cultura ni educació. Ens estem omplint de 

delinqüents. Que només fan que traficar, robar i embrutar la ciutat i 

els voltants. 

• L’habitatge, com el treball, donen dignitat a les persones. Per aquest 

motiu és molt important que tots els actors competents en la matèria 

facin el possible per promoure els ajuts suficients a les persones per 

poder fer front al pagament de les rendes de lloguer 

• Omplir el títol de les seccions li hagués donat una presència mes 

seriosa al formulari... 

• Centre degradat. Molts habitatges buits i en mal estat.  

• És difícil respondre les preguntes de l'enquesta, ja que la majoria de 

preguntes consideren la ciutat com un únic element, i la realitat és 

que les condicions de l'habitatge són molt diferents en funció del 

barri. No té res a veure l'estat de conservació, accessibilitat i eficiència 

energètica dels habitatges del barri de 7 camins, amb els del casc 

antic (per posar un exemple). 
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Conclusions del procés participatiu 

A continuació es presenten les conclusions del procés participatiu, enumerant 

les propostes d’actuacions recollides. Aquestes es troben classificades en les 4 

estratègies proposades que conformen el Pla Local d’Habitatge d’Igualada 

 

Estratègia 1. Ampliar i especialitzar les polítiques socials d’habitatge 

• Compra de solars per a la construcció d’habitatge social.  

• Impulsar l’habitatge cooperatiu.  

• Programa d’habitatge compartit.  

• Mobilitzar solars d’equipaments per a habitatge social.  

• Estudi per la compra i condicionament de l’Hotel Igualada. Per fer-hi allotjament dotacional.  

• Programa d’auditories energètiques. 

• Programa Arranjaments.  

• Detecció, seguiment i mediació en ocupacions irregulars.  

• Mediació Municipal en lloguer d’habitacions.  

• Facilitar el lloguer per a col·lectius amb dificultats per a obtenir un habitatge (sensibilització 

APIs i propietaris). 

• Alberg per a persones sense llar.  

• Intermediació entre persones grans i persones o famílies per accedir a un habitatge. 

• Bones pràctiques per al lloguer d’habitatges.  

• Programa Reallotgem.cat. 

• Registre de famílies vulnerables.  

• Habitatge cooperatiu en cooperació amb les entitats.  

• Lloguer social obligatori. Protocol de gestió de casos.  

• Subvencions al lloguer per a joves.  

• Ajuts per lluitar contra l’emergència energètica. 

• Pagament de fiances per a nous lloguers.  
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Estratègia 2. Promoure la rehabilitació del parc residencial 

• Ampliar el perfil de persones a qui es destina el programa de masoveria (edat i situació legal).  

• Programa de rehabilitació d’habitatges de famílies vulnerables.  

• Prioritzar subvencions per a habitatges que hagin realitzat l’auditoria energètica prèvia.  

• Discriminació positiva per atorgar subvencions d’energies renovables a comunitats amb majoria 

de pisos llogats.  

• Destinar locals comercials a habitatges socials per a persones grans amb mobilitat reduïda.  

• Programa de masoveria urbana.  

 

 

Estratègia 3. Mobilitzar l’habitatge buit 

• Estudi sobre els edificis sense finalitzar. Comprar edificis a mig construir o incentivar la seva 

finalització.  

• Incentivar que els habitatges buits es posin al mercat.  

• Penalitzacions a grans tenidors que no posin habitatges en el mercat. (+1) 

• Donar garanties als propietaris pel cobrament del lloguer. 

• Negociació amb grans tenidors per a l’adquisició de lots de diversos habitatges.  

• Recàrrec en l’IBI als habitatges buits.  

• Cessió d’habitatges d’entitats financeres per destinar-los a ús social.  

• Modificació de les subvencions a la rehabilitació d’Habitatge buit.  
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Estratègia 4. Mancomunar polítiques d’habitatge a nivell supramunicipal 

• Comissió municipal per coordinar polítiques d’habitatge per a la Conca d’Òdena.  

• Borsa d’habitatges de lloguer social per a la Conca d’Òdena.  

• Licitacions conjuntes d’obres (habitatge protegit, reformes...).  

• Programa d’habitatge intergeneracional.  

• Observatori d’Habitatge de la Mancomunitat de Conca d’Òdena.  

• Oficina d’Habitatge de la Conca d’Òdena.  

• Promoció i gestió mancomunada d’habitatge social.  

 

 

Estratègia 5. Impulsar els instruments municipals de les polítiques d’habitatge 

• Avaluació de la conveniència de la declaració d’Igualada com a àrea de mercat d’habitatge tens. 

• Observatori local de l’habitatge.  

• Transformació de sòl per generar més sòl urbanitzable.  

• Coordinació de protocols per desnonaments.  

• Comissió participativa d’habitatge. 

• Exercici del dret de tanteig i retracte. 

• Creació d’una Mesa Local d’Habitatge. 

• Exempció de l’IBI als habitatges cedits a la Borsa.  
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Annex 
 

Qüestionari de participació 

1. NIF:  

2. Sexe 

 Home 

 Dona 

3. Any de naixement 

(Llista desplegable de 1919 a 2003) 

4. Procedència 

 Nascut/uda a Igualada. (salta a pregunta 6) 

 Nascut/uda en una altra població  

5. Sis plau, indica el motiu principal per venir a viure a Igualada: 

 Per motius familiars  

 Per facilitat per trobar el tipus d’habitatge que em convenia. 

 Per motius laborals 

 Perquè els preus de l’habitatge són més assequibles que en altres 

municipis 

 Altres 

6. Situació familiar 

 Sóc propietari/ària o llogater/a de la meva llar o visc en un habitatge 

cedit. (ves a la pregunta 11) 

 Encara no m’he emancipat 
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7. Per quin  motiu no t’has emancipat? 

 Crec que encara no en tinc l’edat o no estic en el moment vital per fer-

ho (ves a la pregunta 11) 

 Els meus ingressos econòmics i el mercat de l’habitatge no em 

permeten emancipar-me. 

8. Com valores el mercat d’habitatge d’Igualada? 

 Hi ha poca oferta d’habitatge i no hi trobo  el que necessito 

 Hi ha diversitat d’habitatge, però els preus no s’ajusten a les meves 

possibilitats 

9. En el moment d’emancipar-te, quina és l’opció que preferiries? 

 Habitatge de lloguer 

 Habitatge de compra 

 Altres opcions: _______________. 

10. Preveus la possibilitat de desplaçar-te a viure a municipis propers? 

 Sí 

 No 

11. Senyala fins a 2 aspectes  que destacaries d’Igualada com a lloc per  viure 

 És el municipi amb què em sento identificat/ada i arrelat/ada 

 És un municipi ben comunicat que em permet desplaçar-me per feina 

 És un municipi atractiu i m’agrada. 

 És un municipi que ofereix serveis i condicions òptimes per viure-hi. 
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12. Amb relació a la qualitat de l’oferta d’habitatge a Igualada, indica el teu 

nivell d’acord o desacord amb les afirmacions següents 

 Totalment 

d’acord 

Més aviat 

d’acord 

Més aviat 

en 

desacord 

Totalment 

en 

desacord 

Igualada ofereix varietat en tipologies 

d’habitatges en funció de les necessitats de cada 

família 

        

Igualada ofereix varietat en preus de lloguer i 

venda en funció de les possibilitats de cada 

família 

        

En general, els habitatges d’Igualada tenen bons 

serveis (proveïment d’aigua, telefonia, fibra 

òptica…) 

        

En general, els habitatges d’Igualada tenen els 

requisits d’accessibilitat (rampes i ascensors) 
        

En general, els habitatges d’Igualada s’adeqüen 

als estàndards d’eficiència energètica         

13. Amb relació a l’estat de conservació del parc d’habitatges d’Igualada, 

indica el teu nivell d’acord o desacord amb les afirmacions següents 

 
Totalment 

d’acord 

Més aviat 

d’acord 

Més aviat 

en 

desacord 

Totalment 

en 

desacord 

El parc d’habitatges d’Igualada es troba en un 

bon estat de conservació         

El parc d’habitatges d’Igualada és modern i té 

bones condicions d’habitabilitat         

A Igualada no hi ha zones d’infrahabitatge o de 

degradació dels habitatges         

Els propietaris d’habitatges en fan un 

manteniment correcte         
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14. Amb relació a l’impacte social de l’habitatge a Igualada, indica el teu nivell 

d’acord o desacord amb les afirmacions següents 

 
Totalment 

d’acord 

Més aviat 

d’acord 

Més aviat 

en 

desacord 

Totalment 

en 

desacord 

La mitjana de preus de l’habitatge 

s’adequa a la renda mitjana de la 

ciutadania 

        

Hi ha prou oferta d’habitatge per satisfer 

la demanda         

Es desenvolupen polítiques d’habitatge 

suficients per atendre les necessitats de 

la ciutadania 

        

Hi ha propietaris grans que fan 

especulació amb habitatges buits          

La pressió dels preus de l’habitatge en 

altres municipis més grans o de l’àrea 

metropolitana afecta els preus al 

municipi 

        

15. A continuació s’esmenten diferents serveis en matèria d’habitatge. Indica 

quins creus que es presten a Igualada i quins no. 

 En tinc 

coneixement 
Em sona 

No en tinc 

coneixement 

Oficina Local d’Habitatge       

Ajuts socials  municipals       

Ajuts socials d’emergència i subministrament.  
    

  

Informació i orientació en matèria d’habitatge 

(assessorament, tramitacions, valoracions) 
  

  
  

Subvencions a la reforma d’habitatges       

Construcció de nou habitatge d’ús social       
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16. Des d’un punt de vista personal, actualment la meva necessitat principal 

en matèria d’habitatge és: 

 Actualment no en tinc cap 

 Assessorament legal i informació 

 Ajut per a la rehabilitació d’habitatge 

 Ajut per a la compra d’habitatge 

 Ajut per al lloguer d’habitatge 

 Ajut per pagar despeses de la llar 

17. Des d’un punt de vista local, penso que la necessitat principal d’Igualada 

en matèria d’habitatge és: 

 No hi ha cap necessitat específica 

 Més oferta d’habitatge, tant de lloguer com de compra 

 Rehabilitació d’edificis i habitatges 

 Localització d’habitatges buits per posar-los al mercat  

 Reduir els preus, tant de lloguer com de compra 

 Ajudar les famílies que no poden pagar el seu habitatge o les despeses 

de la  llar. 

18. En el futur, penso que l’Ajuntament hauria d’incidir més en: 

 Actualment ja porta a terme les actuacions necessàries en matèria 

d’habitatge 

 Donar més informació sobre ajuts i serveis i fer-ne difusió 

 Promoure habitatge a un preu assequible 

 Ajudar a rehabilitar edificis i habitatges  
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 Penalitzar els grans tenidors d’habitatges buits 

 Ajudar les famílies que no poden pagar el seu habitatge o les despeses 

de la  llar 

 Ajudar els joves que volen emancipar-se 

19. Ets propietari d'algun habitatge buit? 

 Sí 

 No 

20. Quin són els motius que fan que no posis el(s) pis(os) a la venda o lloguer? 

(camp obert) 

 

21. Quines mesures podria adoptar l'Ajuntament per facilitar que posessis 

l'habitatge a lloguer? 

(camp obert) 

 

22. Amb vista a la redacció del nou Pla local d’habitatge, quines actuacions 

creus que es podrien desenvolupar al municipi? 

(camp obert) 

23. Comentaris i observacions: 

(camp obert) 
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ANNEX IV: INFORME D’INDICADORS MUNICIPALS 

D’HABITATGE 

A partir de la pàgina següent s’inclou l’informe d’indicadors municipals d’habitatge 

aportat per la Diputació de Barcelona. 

 



 

 
 

1 

 

 

Informe d’indicadors municipals d’habitatge 

Ajuntament d'Igualada 

 
Octubre de 2020 

 
 
 
 



 

 
 

2 



 

 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

CRÈDITS 

 
 

 

REDACCIÓ: 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA / ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ESPAIS 

NATURALS 

GERÈNCIA DE SERVEIS D’HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS 

Oficina d’Habitatge 

 
Pau Serra del Pozo Gestió i redacció 

Lídia García Ferrando Definició dels indicadors 

Antonio Bleda Rodríguez Estructuració de les dades 

 

 

ENS DESTINATARI: 

Ajuntament d'Igualada 



 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Índex 

PRESENTACIÓ ......................................................................................... 7 

RESUM ................................................................................................. 9 

1. LES PERSONES ............................................................................................................................................................. 11 

1.1 Factors demogràfics .............................................................................................................................................. 11 

1.2 Factors socio-econòmics ....................................................................................................................................... 16 

2. L’HABITATGE ................................................................................................................................................................ 18 

2.1. Estoc i ús de l'habitatge ......................................................................................................................................... 18 

2.2. Qualitat de l'habitatge ............................................................................................................................................ 21 

3. EL MERCAT .................................................................................................................................................................. 23 

3.1. Compravenda ....................................................................................................................................................... 23 

3.2. Lloguer ................................................................................................................................................................. 25 

3.3. Promocions/Construcció. ....................................................................................................................................... 26 

3.4. Oferta i demanda .................................................................................................................................................. 28 

4. LES POLÍTIQUES D’HABITATGE ......................................................................................................................................... 30 

4.1. HPO i Habitatge assequible .................................................................................................................................... 30 

4.2. Ajuts .................................................................................................................................................................... 31 
ANNEX AMB LA DESCRIPCIÓ COMPLETA DELS INDICADORS ............................. 33 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
PRESENTACIÓ 

Aquest document s’ha elaborat a partir de la compilació i estructuració de prop de 700 dades o indicadors procedents de múltiples fonts oficials. 

 

L’informe que presentem consta de quatre grans capítols: les persones, l’habitatge, el mercat de l’habitatge i les polítiques d’habitatge. Els capítols estan 

precedits per un resum que els sintetitza breument. Al primer capítol es consideren tant els aspectes demogràfics (anàlisi de l’edat, moviments migratoris, 

etc.) com els socio-econòmics de les persones. Al segon, l’estoc i característiques (dimensions, antiguitat, etc.), l’ús (habitatges principals, vacants, turístics, 

etc.) i la qualitat dels habitatges. El tercer capítol mostra el nombre de compravendes i la proporció d’habitatges en règim de propietat; el nombre de 

contractes de lloguer dels habitatges i l’esforç econòmic que suposa el lloguer en relació a l’economia familiar; les proporcions d’habitatges iniciats i finalitzats 

i les seves característiques; finalment, els preus de compravenda i de lloguer dels habitatges, així com les sol·licituds d’HPO. Al quart capítol s’aborden les 

polítiques d’habitatge, sobretot pel que fa a la finalització de la construcció d’HPO i a la proporció d’habitatges llogats amb preu assequible través de borses 

municipals i també pel que fa al nombre d’ajuts per al lloguer i per a la rehabilitació. 

 
Les dades mostrades són sempre les del municipi, generalment comparades amb les de la província. En la majoria dels casos, les dades es presenten de manera 

evolutiva, des dels inicis d’aquesta dècada o de l’anterior. Sovint es presenten dades que només estan disponibles per a l’any 2011, tant per als municipis com 

per a la província, que corresponen al darrer Cens de l’habitatge. En alguns casos, s’ofereixen només les dades de la província per manca de dades o 

d’ocurrències del municipi. També podria haver dades municipals només per a un o per a uns pocs anys. 

Finalment, val a dir que aquest informe s’ha dut a terme exclusivament amb personal propi de la Diputació: de l’Oficina d’habitatge i de la Gerència de Serveis 

d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, amb el suport de l’Oficina Tècnica de Sistemes d’Informació Municipals i de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al 

Desenvolupament Econòmic. 
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ANNEX AMB LA DESCRIPCIÓ COMPLETA DELS INDICADORS 

 
 

Indicadors de la matèria Les Persones 
 
 

 
Codi Indicador Unitats Font completa Descripció Metodologia 

P1 Habitants Habitant
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Nombre total d'habitants - 

P10 Població en edats d'emancipació % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge d'habitants entre 25 i 34 anys sobre el 

total de població 

(Població de 25 a 34 anys / Població total) * 
100 

P10a Nombre d'habitants en 

edats d'emancipació 

Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Habitants entre 25 i 34 anys - 

P11 Emancipació futura % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge d'habitants entre 15 i 24 anys sobre el 

total de població 

(Població de 15 a 24 anys / Població total) * 
100 

P11a Nombre d'habitants d'emancipació 
futura 

Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Habitants entre 15 i 24 anys - 

P12 Gent gran % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge d'habitants de 65 anys i més sobre el 

total de població 

(Població de 65 anys i més / Població total) * 
100 

P12a Nombre de gent gran Persone
s 

Idescat (Padró 

Municipal 

Habitants de 65 anys i més - 



 

 

 
 
 

   d'Habitants)   

P13 Índex d'envelliment % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge d'habitants de 65 anys i més sobre 

menors de 15 anys 

(Població de 65 anys i més / Població menor 

de 15 anys) * 100 

P14 Gent molt gran % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge d'habitants de 85 anys i més sobre el 

total de població 

(Població de 85 anys i més / Població total) * 
100 

P14a Nombre de gent molt gran Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Nombre d'habitants de 85 anys i més - 

P15 Índex de sobreenvelliment % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge de població de 85 anys i més sobre la 

població de 65 anys i més 

(Població de 85 anys i més / Població de 65 

anys i més) * 100 

P16 Població estrangera % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Percentatge de població amb nacionalitat 

estrangera sobre el total de població 

(Població estrangera / Població total) * 100 

P16b Nombre població estrangera Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Població amb nacionalitat estrangera - 

P18 Dimensió de la llar Persone

s per 

llar 

Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Coeficient entre el total de població i el nombre de 
llars 

Nombre de llars / Població total 

P18a Nombre de llars Llars Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre de llars - 

P19 Llars unipersonals % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge de llars formades per una sola persona (Llars formades per una persona / Total de 

llars) * 100 



 

 

 
 
 

P19a Nombre de llars unipersonals Llars Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre de llars formades per una sola persona - 

P20 Llars amb família nombrosa % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge de llars formades per cinc o més 
persones 

(Llars formades per cinc o més persones / 

Total de llars) * 100 

P20a Nombre de llars famílies nombroses Llars Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre de llars formades per cinc o més persones - 

P21 Gent gran que viu sola % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge de llars formades per una persona de 

65 anys o més 

(Llars formades per una persona de 65 o més 
anys 

/ Total de llars) * 100 

P21a Nombre de llars amb gent gran que 

viu sola 

Llars Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre de llars formades per una persona de 65 

anys o més 

- 

P22 Renda Bruta Familiar Disponible Milers 

d'euros 

Diputació de 

Barcelona 

(Servei 

d'Informació 

Econòmica 

Municipal) 

Ingressos de què disposen els residents d'un 

territori per destinar-los al consum o estalvi 

Renda realment disponible - Impostos - 

Costos + Transferències + Dividends 

P23 Variació de la Renda Bruta 

Familiar Disponible 

% Diputació de 

Barcelona 

(Servei 

d'Informació 

Econòmica 

Municipal) 

Variació interanual de la Renda Bruta Familiar 
Disponible 

((RBFD any 1 - RBFD any 0) / RBFD any 0) * 
100 

P24 Renda Bruta Familiar Disponible 

per persona de 16 i més 

€ Diputació de 

Barcelona 

(Servei 

d'Informació 

Econòmica 

Municipal) 

Renda Bruta Familiar Disponible per persona de 16 i 
més 

RBFD / Població 16 i més anys 



 

 

 
 
 

P25 Nivell d’estudis baixos % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Població sense estudis o que no sap llegir ni 

escriure o té estudis d'educació primària, en relació 

al total de població igual o major de 16 anys 

((Població sense estudis + Població que no 

sap llegir ni escriure + Població que té 

estudis d'educació primària) / Població de 

16 o més anys) 

* 100 

P25a Nombre de persones amb nivell 

d’estudis baixos 

Persone
s 

Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Població sense estudis o que no sap llegir ni 

escriure o té estudis d'educació primària 

- 

P26 Atur registrat % Diputació de 

Barcelona 

(Desenvolupament 

Econòmic Local) 

Percentatge de població desocupada registrada 

a les oficines d'ocupació (SOC) sobre la 

població activa local estimada 

(Població desocupada registrada a les 

oficines d'ocupació / Població activa local 

estimada) * 100 

P26a Nombre de persones amb atur 
registrat 

Persone
s 

Diputació de 

Barcelona 

(Desenvolupament 

Econòmic Local) 

Població desocupada registrada a les oficines 

d'ocupació (SOC) 

- 

P27a Nombre de dones a l'atur Persone
s 

Diputació de 

Barcelona 

(Desenvolupament 

Econòmic Local) 

Població femenina desocupada registrada a les 

oficines d'ocupació (SOC) 

- 

P27b Atur masculí Persone
s 

Diputació de 

Barcelona 

(Desenvolupament 

Econòmic Local) 

Població masculina desocupada registrada a les 

oficines d'ocupació (SOC) 

- 

P2a Població de dones Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Població de dones - 

P2b Població d'homes Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Població d'homes - 



 

 

 
 
 

P3 Variació de la població % Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Taxa bruta de creixement total. Variació 

interanual de la població 

((Població total any 1 - Població total 

any 0) / Població total any 0) * 100 

P3a Creixement de la població Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Creixement vegetatiu més creixement migratori Creixement vegetatiu + creixement migratori 

P4 Taxa de creixement vegetatiu ‰ Idescat Diferència entre naixements i defuncions 

per miler d'habitants 

((Naixements - Defuncions) / Població 

total) * 1000 

P4a Creixement vegetatiu Persone
s 

Idescat Diferència entre naixements i defuncions Naixements - Defuncions 

P5 Saldo migratori ‰ Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració 

registrada per miler d'habitants 

((Població immigrada - Població 

emigrada) / Població total) * 1000 

P5a Saldo migratori absolut Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració Població immigrada - Població emigrada 

P6 Saldo migratori intermunicipal ‰ Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració 

interna per miler d'habitants 

((Població immigrada des de municipis 

espanyols - Població emigrada cap a 

municipis espanyols) / Població total) * 

1000 

P6a Saldo migratori intermunicipal absolut Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració interna Població immigrada des de municipis 

espanyols - Població emigrada cap a 

municipis espanyols 

P7 Saldo migratori extern ‰ Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració 

externa per miler d'habitants 

((Població immigrada des de l'estranger - 

Població emigrada cap a l'estranger) / 

Població total) * 1000 

P7a Saldo migratori extern absolut Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració externa Població immigrada des de l'estranger - 

Població emigrada cap a l'estranger 

P8 Saldo migratori jove ‰ Idescat (Padró 

Municipal 

Diferència entre la immigració i l'emigració del grup 
d'edat 

((Població immigrada de 16 a 34 anys - 
Població 

emigrada de 16 a 34 anys) / Població total) * 



 

 

 
 
 

   d'Habitants) de 16 a 34 anys per miler d'habitants 1000 

P8a Saldo migratori jove absolut Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Diferència entre la immigració i l'emigració del 

grup d'edat de 16 a 34 anys 

Població immigrada de 16 a 34 anys - 

Població emigrada de 15 a 34 anys 

P9 Moviment de població ‰ Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Total immigracions més total emigracions entre 

municipis per mil habitants 

(Població immigrada + Població 

emigrada) / Població total) * 1000 

P9a Moviment de població absolut Persone
s 

Idescat 

(Padró 

Municipal 

d'Habitants) 

Total d'immigracions més total d'emigracions Població immigrada + Població emigrada 



 

 

 

 

Indicadors de la matèria Els habitatges 

 
 

 
Codi Indicador Unitats Font completa Descripció Metodologia 

H1 Habitatges Cens Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Total habitatges familiars - 

H10 Edificis amb habitatges en mal estat % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'edificis en mal estat, deficient o 

ruinós sobre el total d'edificis 

((Edificis en mal estat + Edificis en estat 
deficient 

+ Edificis en estat ruinós) / Total d'edificis) * 
100 

H10a Nombre d'edificis amb habitatges 

en mal estat 

Edificis Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'edificis en mal estat, deficient o ruinós - 

H11 Persones que viuen en edificis 

en mal estat 

% Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge de població que viu en habitatges en 

edificis en estat dolent, deficient o ruinós 

- 

H11a Nombre de persones que 

viuen en edificis en mal estat 

Persones Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre de persones que viu en habitatges en 

edificis en estat dolent, deficient o ruinós 

- 

H12 Habitatges de més de 45 anys % Direcció 

General del 

Cadastre 

Immobles construïts fins l’any 1973 sobre 

el total d’immobles amb ús residencial 

(Immobles amb ús residencial construïts 

fins l’any 1973 / Total d’immobles amb ús 

residencial) * 100 

H12a Nombre d'habitatges de més de 45 
anys 

Immobles 

residencials 

Direcció 

General del 

Cadastre 

Immobles construïts fins l’any 1973 - 

H13 Habitatges anteriors a l'aprovació 

CTE ( Codi tècnic de l'edificació) 

% Direcció 

General del 

Cadastre 

Immobles construïts abans del 2006 sobre 

el total d’immobles amb ús residencial 

(Immobles amb ús residencial construïts 

fins l’any 2006 / Total d’immobles amb ús 

residencial) * 100 

H13a Nombre d'habitatges 

anteriors a l'aprovació CTE 

(Codi tècnic de 

Immobles 

residencials 

Direcció 

General del 

Cadastre 

Immobles construïts abans del 2006 - 



 

 

 
 
 

 l'edificació)     

H14 Edat mitjana dels habitatges Anys Direcció 

General del 

Cadastre 

Edat mitjana dels immobles amb ús residencial 

(no inclou immobles anteriors a 1900 ni Barcelona 

ciutat) 

Mitjana de l'any d'antigüitat dels immobles 

amb ús residencial 

H15 Edificis + de 3 plantes sense 
ascensor 

% Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'edificis de més de 3 plantes sense 

ascensor sobre el total d'edificis destinats o no a 

habitatge 

- 

H15a Nombre d'edificis + de 3 plantes 

sense ascensor 

Edificis Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'edificis de més de 3 plantes sense 
ascensor 

- 

H18 Habitatges d'ús turístic ‰ Dept. 

d'Empresa i 

Coneixement de 

la Generalitat i 

D.G. del 

Cadastre 

Habitatges d'ús turístic per cada mil habitatges (Habitatges d'ús turístic / Total 

d'habitatges) * 1000 

H18a Nombre d'habitatges d'ús turístic Habitatges Dept. 

d'Empresa i 

Coneixement de 

la Generalitat i 

D.G. del 

Cadastre 

Nombre d'habitatges d'ús turístic - 

H2 Habitatges Cadastre Immobles Direcció 

General del 

Cadastre 

Total d'immobles amb ús residencial en un municipi 

segons Cadastre 

- 

H3 Edificis plurifamiliars % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'edificis plurifamiliars sobre el total 

d'edificis destinats a habitatges 

(Edificis plurifamiliars / Total d'edificis 

destinats a habitatges) * 100 

H3a Nombre d'edificis plurifamiliars Edificis Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'edificis plurifamiliars - 

H4 Edificis + de 3 plantes % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'edificis amb més de 3 plantes sobre 

el total d'edificis destinats o no a habitatge 

(Edificis amb més de 3 plantes / Total 

d'edificis) * 100 



 

 

 
 
 

H4a Nombre d'edificis + de 3 plantes Edificis Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'edificis amb més de 3 plantes - 

H5 Habitatges petits % Direcció 

General del 

Cadastre 

Percentatge d'habitatges de menys de 45 m2 

respecte el total 

(Habitatges de menys de 45 m2 / 

Total d'habitatges) * 100 

H5a Nombre d'habitatges petits Habitatges Direcció 

General del 

Cadastre 

Nombre d'habitatges de menys de 45 m2 - 

H6 Habitatges grans % Direcció 

General del 

Cadastre 

Percentatge d'habitatges de més de 105 m2 

respecte el total 

(Habitatges de més de 105 m2 / Total 

d'habitatges) * 100 

H6a Nombre d'habitatges grans Habitatges Direcció 

General del 

Cadastre 

Nombre d'habitatges de més de 105 m2 - 

H7 Habitatges principals % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'habitatges destinats com a 

residència principal respecte el total 

(Habitatges destinats a residència principal 

/ Total d'habitatges) * 100 

H7a Nombre d'habitatges principals Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'habitatges destinats com a residència 
principal 

- 

H7b Nombre d'habitatges secundaris Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'habitatges familiars secundaris - 

H8 Habitatges vacants % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'habitatges familiars deshabitats 

sobre el total 

(Habitatges vacants / Total d'habitatges) * 
100 

H8a Nombre d'habitatges vacants Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'habitatges familiars deshabitats - 

H9 Habitatges buits registrats ‰ Secretaria 

d'Habitatge de 

la 

Immobles amb ús residencial inscrits al 

registre d'habitatges buits per cada 1000 

habitatges 

Immobles amb ús residencial inscrits al 

registre d'habitatges buits / Total de 

immobles amb ús 



 

 

 
 
 

   Generalitat  residencial) * 1000 

H9a Nombre d'habitatges buits registrats Habitatges - Nombre d'immobles amb ús residencial inscrits al 

registre d'habitatges buits 

- 



 

 

 

 

Indicadors de la matèria El mercat 

 
 

 
Codi Indicador Unitats Font completa Descripció Metodologia 

M10 Nombre de contractes de lloguer Contractes INCASÒL 

(Fiances de 

lloguer) 

Nombre de contractes de lloguer - 

M11 Contractes de lloguer per habitant ‰ INCASÒL 

(Fiances de 

lloguer) 

Nombre de contractes de lloguer per cada 1000 
habitants 

(Contractes de lloguer / Població total) * 
1000 

M11
b 

Esforç econòmic lloguer % INCASÒL 

(Fiances de 

lloguer) i 

Diputació de 

Barcelona 

(Desenvolupamen

t Econòmic 

Local) 

Mitjana del preu anual del lloguer en relació amb 

la renda bruta familiar 

(Preu mitjà del lloguer / Renda familiar 

disponible de població de 16 i més anys) * 

100 

M12 Habitatges iniciats Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges iniciats - 

M13 Habitatges finalitzats Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges finalitzats - 

M14 Habitatges en bloc iniciats % Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Percentatge d'habitatges en bloc iniciats respecte 

el total d'habitatges inciats 

(Habitatges en bloc iniciats / Total 

d'habitatges inciats) * 100 

M14
a 

Nombre d'habitatges en bloc iniciats Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Nombre d'habitatges en bloc iniciats - 



 

 

(visats 



 

 

 
 
 

   del CAATEEB)   

M15 Habitatges en bloc finalitzats % Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Percentatge d'habitatges en bloc finalitzats 

respecte el total d'habitatges finalitzats 

(Habitatges en bloc finalitzats / Total 

d'habitatges finalitzats) * 100 

M15
a 

Nombre d'habitatges en bloc finalitzats Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges en bloc finalitzats - 

M16 Habitatge iniciat per habitant ‰ Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges iniciats per cada 1000 
habitants 

(Habitatges iniciats / Població total) * 1000 

M16
a 

Nombre d'habitatges iniciats Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges iniciats - 

M17 Habitatge finalitzat per habitant ‰ Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges finalitzats per cada 1000 
habitants 

(Habitatges finalitzats / Població total) * 
1000 

M17
a 

Nombre d'habitatges finalitzats Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

(visats del 

CAATEEB) 

Nombre d'habitatges finalitzats - 

M18 Superfície mitjana construïda 

dels habitatges 

m2 Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Superfície mitjana construïda dels habitatges 

de nova construcció 

Mitjana de la superfície en 

metres2 dels habitatges de nova 

construcció 

M19 Preu de compravenda m2 €/m2 Secretaria 

d'Habitatge de la 

Preu mitjà dels habitatges venuts Mitjana dels preus en € dels habitatges 
venuts 



 

 

 
 
 

   Generalitat   

M2 Compravendes d'habitatge usat % Ministeri de 
Foment 

Percentatge de transaccions d'habitatge usat 

respecte del total de transaccions d'habitatge 

(Transaccions d'habitatge usat / 

Total de transaccions d'habitatge) * 

100 

M20 Preu de compravenda nou m2 €/m2 Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Preu mitjà d'habitatge lliure nou per m2 Mitjana del preu en € per metre 

quadrat de l'habitatge lliure nou 

M21 Preu de compravenda usat m2 €/m2 Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Preu mitjà d'habitatge lliure usat per m2 Mitjana del preu en € per metre 

quadrat de l'habitatge lliure usat 

M23 Preu mitjà del lloguer €/mes Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Renda mitjana mensual de lloguer contractual 
(€/mes) 

Mitjana del preu en € de la renda 

mensual de lloguer contractual 

M25 Variació del preu del lloguer % Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Variació interanual de la renda mensual de lloguer ((Mitjana de la renda mensual de lloguer 

any 1 - Mitjana de la renda mensual de 

lloguer any 0) / Mitjana de la renda 

mensual de lloguer any 0) * 100 

M27 Sol.licituds d’HPO ‰ Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Sol·licituds vigents al Registre de Sol·licitants 

d'HPO per cada mil habitants 

(Sol·licituds vigents al Registre de 

Sol·licitants d'HPO / Població total) * 

1000 

M27a Nombre de sol.licituds d’HPO Sol·licituds Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Sol·licituds vigents al Registre de Sol·licitants d'HPO - 

M28 Variació sol.licituds d’HPO % Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Variació interanual del nombre de sol·licituds al 

Registre de Sol·licitants d'HPO 

((Sol·licituds al Registre de Sol·licitants 

d'HPO any 1 - Sol·licituds al Registre de 

Sol·licitants d'HPO any 0) / Sol·licituds al 

Registre de Sol·licitants d'HPO any 0) * 100 

M3 Compravendes per habitant ‰ Ministeri de 
Foment 

Transaccions d'habitatge per 1000 habitants (Transaccions d'habitatge / Població total) * 
1000 

M4 Compravendes d'habitatge usat per ‰ Ministeri de 
Foment 

Transaccions d'habitatge usat per 1000 habitants (Transaccions d'habitatge usat / Població 
total) * 



 

 

 
 
 

 habitant    1000 

M6 Habitatges en propietat % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'habitatges en propietat en relació 

al total d'habitatges principals 

(Habitatges en propietat / Total 

d'habitatges) * 100 

M6a Nombre d'habitatges en propietat Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'habitatges en propietat - 

M7 Habitatges en propietat pendent 

de pagament 

% Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'habitatges en propietat 

pendent de pagament en relació al total 

d'habitatges principals 

(Habitatges en propietat pendents de 

pagament / Total d'habitatges en propietat) 

* 100 

M7a Nombre d'habitatges en 

propietat pendent de 

pagament 

Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'habitatges en propietat pendent de 
pagament 

- 

M8 Pes del lloguer % INCASÒL 

(Fiances de 

lloguer) i 

Ministeri de 

Foment 

(Compravendes) 

Percentatge de contractes de lloguer d'habitatges 

sobre el total d'operacions al mercat immobiliari 

residencial 

(Contractes de lloguer d'habitatges / 

Total d'operacions al mercat immobiliari 

residencial) * 100 

M9 Habitatges en lloguer % Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Percentatge d'habitatges principals en règim de 

lloguer respecte el total dels habitatges familiars 

(Habitatges principals en règim de 

lloguer / Habitatges familiars) * 100 

M9a Nombre d'habitatges en lloguer Habitatges Idescat (Cens 

de Població i 

Habitatges) 

Nombre d'habitatges principals en règim de lloguer - 



 

 

 

 

Indicadors de la matèria Les polítiques d’habitatge 

 
 

 
Codi Indicador Unitats Font completa Descripció Metodologia 

PH1 HPO amb protecció vigent   Nombre d'habitatges protegits, amb règim de 

protecció al municipi 

- 

PH13 Ajuts d'urgència al lloguer Ajuts Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Nombre d'ajuts urgents concedits al pagament del 
lloguer 

- 

PH14 Ajuts al lloguer Ajuts Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Nombre d'ajuts concedits al pagament del lloguer - 

PH15 Prestacions al lloguer € per 

habita

nt 

Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Euros anuals per habitant destinats a les 

subvencions per al pagament del lloguer 

Euros destinats a les subvencions 

per al pagament del lloguer / 

Població total 

PH15a Prestacions al lloguer € Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Euros anuals destinats a les subvencions per al 

pagament del lloguer 

- 

PH16 Prestacions d’urgència al lloguer € per 

habita

nt 

Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Euros anuals per habitant destinats a les 

subvencions per a ajuts d'urgència per al pagament 

del lloguer 

Euros destinats a les subvencions per a 

ajuts d'urgència per al pagament del 

lloguer / Població total 

PH16a Prestacions d’urgència al lloguer € Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Euros anuals destinats a les subvencions per 

a ajuts d'urgència per al pagament del lloguer 

- 

PH17 Ajuts a la rehabilitació ‰ Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Nombre d'expedients tramitats d'ajuts a la 

rehabilitació per cada 1000 habitants 

(Expedients tramitats d'ajuts a la 

rehabilitació / Població total ) * 1000 



 

 

 
 
 

PH17a Nombre d'ajuts a la rehabilitació Ajuts Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Nombre d'expedients tramitats d'ajuts a la 
rehabilitació 

- 

PH2 % HPO amb protecció vigent   Percentatge d'HPO sobre el total d'habitatge del 
municipi 

- 

PH3 HPO Finalitzat Habitatges Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Nombre total d'HPO finalitzat - 

PH4 HPO finalitzat per habitant Habitatge

s per 

habitant 

Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

HPO finalitzat sobre el total d'habitants HPO finalitzat / Població total 

PH5 HPO iniciat i finalitzat % Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Percentatge d'HPO iniciat i finalitzat sobre 

el total d'habitatge iniciat i finalitzat 

(HPO iniciat i finalitzat / Total d'habitatges 

iniciats i finalitzats) * 100 

PH9 Variació de contractes anuals en 

borsa de lloguer social 

% Secretaria 

d'Habitatge de 

la Generalitat 

Variació interanual de nombre de contractes 

anuals mitjançant borses de lloguer social 

((Contractes anuals mitjançant borses de 

lloguer social any 1 - Contractes anuals 

mitjançant borses de lloguer social any 0) 

/ Contractes anuals mitjançant borses de 

lloguer social any 0) 

* 100 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 


