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 ANNEX 3: PLÀNOLS 
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 ANNEX 4: ALTRES ANNEXOS 

- Memòria de participació 

o Introducció i resum 

o Document de conclusions de la primera sessió (8 d’octubre de 2009) 

o Document de conclusions de la segona sessió (2 de novembre de 2009) 

o Document de conclusions de la tercera sessió (26 de novembre de 2009) 

- Document de síntesi i conclusions 

- Fitxa de l’estudi de demanda 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Figueres va iniciar durant l’any 2009 el procés que ha d’obtenir com a resultat 

l’elaboració del PLH, definit com a document que “determina les propostes i els compromisos 

municipals en matèria d’habitatge”.  

Aquest projecte s’emmarca en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge a 

Catalunya (LDH), concretament en el seu article 14, dedicat íntegrament a aquesta figura, que 

regula aspectes com ara els seus objectius, continguts i tramitació. En particular, estableix que els 

ajuntaments que vulguin concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat han d’elaborar un PLH 

que reflecteixi el diagnòstic sobre les necessitats i les mesures a adoptar per aconseguir els 

objectius perseguits anualment. 

Per altre banda, la mateixa llei  preveu l’obligatorietat d’incorporar mecanismes de participació 

ciutadana en la tramitació dels Plans Locals d’Habitatge, i més enllà d’això l’establiment de 

mecanismes de participació ciutadana en l’elaboració i posterior gestió i execució d’aquests Plans 

és totalment recomanable d’acord amb la filosofia de gestió participativa que avui en dia ha d’estar 

present en l’actuació administrativa. 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Figueres posa en marxa un procés de participació ciutadana 

especialment actiu que té com a objectius principals, per una banda contrastar i recollir propostes 

dels principals agents implicats en l’elaboració i posterior implementació del PLH, i per una altra 

banda, contrastar i recollir propostes dels principals agents sectorials. 
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2 PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PREVIST 

Les accions que es preveuen per a donar resposta als objectius de participació ciutadana, dins del 

propi procés tècnic d’elaboració del PLH, són les següents: 

1- Sessió informativa de presentació del Pla 

a. Lloc: Cercle Sports 

b. Dia: 11 de juny de 2009 

c. Hora: 19:00 h 

Durant aquesta sessió inicial es va presentar el PLH com a projecte iniciat recentment, davant de la 

ciutadania de la ciutat.  

La sessió va ser conduïda per Xavier Alberca, de D’Aleph, i va comptar amb la presència a la taula 

principal de la regidora d’habitatge, Yolanda Milán. 

Hi van assistir una seixantena de persones, aproximadament.  

 

2- Sessió de discussió de la diagnosis de Pla 

a. Lloc: Institut Ramon Muntaner 

b. Dia: 8 d’octubre de 2009  

c. Hora: 19:00 h 

La finalitat d’aquesta segona sessió era explicar el conjunt de la diagnosi del PLH als principals 

agents sectorials del municipi.  

La conducció de la sessió va ser portada per Sònia Giordanino i Xavier Alberca, de D’Aleph, i es va 

comptar amb la presència de la regidora d’habitatge en la presentació de la mateixa.  

 

3- Sessió de discussió dels objectius i estratègies del Pla 

a. Lloc: Institut Ramon Muntaner 

b. Dia: 2 de novembre de 2009  

c. Hora: 19:00 h 

La finalitat d’aquesta tercera sessió era explicar els primers punts propositius del Pla, un cop 

arribat al seu Avanç. També es va dirigir als principals agents sectorials de Figueres. 
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A l’igual que durant la sessió anterior, la conducció de la sessió va ser portada per Sònia Giordanino 

i Xavier Alberca, de D’Aleph, i es va comptar amb la presència de la regidora d’habitatge en la 

presentació de la mateixa.  

 

4- Sessió de discussió de les actuacions del Pla 

a. Lloc: Institut Ramon Muntaner 

b. Dia: 26 de novembre de 2009  

c. Hora: 19:00 h 

La finalitat d’aquesta quarta sessió va ser explicar la bateria d’actuacions del Pla, als principals 

agents sectorials de Figueres. 

 

5- Sessió de retorn.  

Un cop el Pla va quedar aprovat inicialment per l’Ajuntament, es va realitzar una sessió explicativa 

del mateix, que va incloure un resum i balanç del procés participatiu. D’aquest procés en va sortir 

una única al�legació particular.  
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3 RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA  

Els resultats de les sessions participatives centrals, amb la presència dels principals agents 

sectorials del municipi s’annexen de forma autònoma a continuació.  
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1 INTRODUCCIÓ 

El dijous 8 d’octubre de 2009 va tenir lloc a Figueres el primer taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre l’anàlisi i diagnosi de l’habitatge a la ciutat de Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes entorn el document presentat, per tal 
de validar-lo i contrastar-lo amb la ciutadania. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament a l’inici del projecte, una 
vegada realitzada la recollida i primer anàlisi de la informació, tal i com s’especifica en el gràfic 
següent: 

 

En el taller hi van participar 12 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació dels principals resultats de la diagnosi a càrrec de Francisco Javier 
Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Treball en grups, l’objectiu dels quals era debatre i fer aportacions sobre l’anàlisi 
i diagnosi presentada en matèria d’habitatge. 

20.30 h. Plenari per a la posada en comú de les conclusions a les que s’ha arribat a cada 
grup per part del secretari/a del grup. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 

Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 

del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 

Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 

Novembre 

del 2009
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2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP 

El debat realitzat sobre l’anàlisi i diagnosi realitzada sobre l’habitatge a la ciutat de Figueres, als 
dos grups de treball que es van constituir dins del taller de contrast amb ciutadans i ciutadanes de 
la ciutat, han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes.  

A continuació es resumeixen els principals aspectes sobre cada una de les temàtiques exposades, 
així com el conjunt de propostes recollides en cada cas. 

2.1 COM ESTAN ELS HABITATGES DE LA CIUTAT DE FIGUERES 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grups sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que hi ha molts habitatges que no reuneixen les condicions mínimes per a ésser 
habitables? 

� Creieu que hi ha molts habitatges sobreocupats? 

� Creieu que hi ha molts habitatges buits? 

� Com veieu l’accessibilitat dels habitatges (possibilitat de que una persona amb cadira de 
rodes accedeixi sense ajut des del carrer fins a l’interior de casa seva)?  

� Considereu que els blocs de pisos estan, en general, ben dotats d’ascensors? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Els participants consideren en general que la majoria d’habitatges i finques de Figueres 
reuneixen les condicions mínimes oportunes, tret d’alguns habitatges ubicats a la zona del 
nucli històric, en el carrer Nou i el carrer Sant Antoni, i la zona de la Marca de l’Ham, com 
els més destacats. 

� Pel que fa als habitatges sobreocupats, els participants al taller creuen que existeixen 
habitatges sobreocupats, degut a la situació econòmica d’algunes famílies, i especialment 
destacat sobre el col�lectiu immigrant. Per altra banda, els participants manifesten que no 
podrien quantificar el nombre d’habitatges sobreocupats, però consideren que aquest 
tipus d’habitatge es localitza principalment en el Centre Històric i la Marca de l’Ham que 
són zones on es troba un major percentatge d’habitatges que reuneixen pitjors condicions 
d’habitabilitat.  

� Per altra banda, un dels grups considera que la reglamentació no funciona per detectar 
l’existència de pisos sobreocupats, i en aquest sentit, apunta que caldria regular-lo, i 
controlar-ho d’alguna manera per tal d’evitar així futur problemes de convivència i 
higieno-sanitaris en la finca. 

� Respecte els habitatges buits, els dos grups estan d’acord en què és molt difícil 
d’identificar de l’existència d’habitatge buit d’obra nova. I per altra banda, manifesten de 
la no coneixença d’habitatge buit de segona mà a Figueres.  

� Pel que fa a l’accessibilitat del parc d’habitatges de Figueres, els participants del taller 
creuen que aquest aspecte està resolt en els habitatges d’obra nova. Tanmateix, 
consideren que encara existeixen moltes finques construïdes abans dels anys 90 que no 
tenen pas aquest aspecte d’accessibilitat (rampes i ascensors) resolt, i fins i tot per 
l’estructura i condicions de la pròpia finca, són difícil o quasi impossibles de resoldre.  
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� Per altra banda, es creu en general que l’accessibilitat al municipi (voreres, pas a nivell 
del tren, graons, etc.) és un element a millorar, i a tenir en compte per part de l’equip de 
govern. 

2.2 COM ESTÀ LA RELACIÓ ENTRE L’OFERTA I DEMANDA 
D’HABITATGE A FIGUERES 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grup sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat tenen, en general, un preu 
assequible per aquelles persones que n’estan buscant?  

� Creieu que hi ha prou oferta d’habitatges de lloguer?  

� Creieu que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat compleixen les condicions de metres 
quadrats i tipus (casa, pis, etc. ) que vol la gent que cerca habitatge ? 

� Creieu que hi ha moltes famílies a Figueres que cerquen habitatge i no poden accedir al 
que necessiten? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� En relació a l’oferta d’habitatge a Figueres, els participants del taller consideren que els 
preus en general han baixat, i per tant no són pas els preus dels habitatges que sigui 
assequible el problema per optar a l’habitatge, sinó les condicions hipotecàries per optar 
al finançament d’aquest habitatge. 

� Respecte les dades d’anàlisi, els participants han manifestat que actualment el preu 
unitari mitjà d’habitatge d’obra nova és inferior als 2.936,88 €/m² que reflecteix la 
diagnosi presentada, i que actualment es troba entre 2.000€ – 2.500€/m² segons les zones. 

� Els participants estan d’acord en què existeix una gran oferta de d’habitatges de lloguer, 
motivada per un excés d’habitatge d’obra nova que no troba sortida en el mercat de 
compra lliure, i per tant, incrementa l’oferta i fomenta la competència entre el mercat 
d’habitatges de lloguer antic o d’habitatges de segona mà de la ciutat. Aquest fet ha 
comportat un augment de la mobilitat dels llogaters, cercant millors oportunitats en preus 
del lloguer o en habitatge de millors prestacions. Així doncs, la temporalitat dels 
contractes de lloguers s’ha reduït entre 1 i 2 anys de permanència en el mateix habitatge. 

� Respecte les dades d’anàlisi, els participants han posat de manifest que actualment el 
preu mitjà de lloguer és inferior als 680 € al mes per un habitatge de 2/3 habitacions i uns 
60 m² aproximadament que reflecteix la diagnosi presentada, i que actualment han 
experimentat una reducció d’entre un 10 i 20% de descompte. En aquest sentit, el preu 
mitjà de lloguer es troba 450 i 500 € al mes segons les zones, i prestacions de l’habitatge. 

� Es creu en general que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat compleixen les condicions 
de m² i tipologia d’habitatge que cerca la gent. 

� Pel que fa a l’accés a l’habitatge lliure en propietat, es considera d’una manera unànime 
que l’única manera de que les famílies sol�licitants d’habitatge lliure en propietat hi 
puguin accedir és millorant les condicions hipotecàries i de finançament que ofereixen les 
entitats financeres.  
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2.3 COM VEIEU EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LA CIUTAT 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grups sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que caldria fer una reflexió sobre les zones on es pot construir nou habitatge, les 
zones on no es pot construir, i les zones que s’han de protegir del municipi? 

� Creieu que, a data d’avui, hi ha zones a Figueres que encara requereixen d’una especial 
atenció pel que fa a l’habitatge? 

� Creieu que actualment es desenvolupen mesures actives en matèria d’habitatge des de 
l’Ajuntament de Figueres? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Els participants manifesten que a Figueres no existeixen reserves de sòl o solars buits 
disponibles per urbanitzar, ja que darrerament s’han aprovat una sèrie de plans parcials 
que defineixen el desenvolupament de tot el sòl urbà urbanitzable que quedava lliure a 
Figueres.  

� Respecte les zones de sòl protegit, en general es considera que en el municipi de Figueres 
no n’hi ha de sòl protegit. 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 4 qüestionaris d’avaluació del taller de les 12 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

3

3

1

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Metodologia 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

1

0

1

1

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Organització 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat ad ient (càlid , flexible, còmode, etc.)

7.La documentació  i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

0

3

1

1

2

1

0

2

3

2

0

0

0

0

0

0

1

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Resultat 
 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0
0

1

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 
 

Aspectes Forts del taller que els assistents han indicat: 

� Intercanvi d'informació entre els redactors i els assistents al taller participatiu. 

� Intercanvi d'informació entre assistents 

� Crítica de la pròpia elaboració del Pla Local d'Habitatge 

 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Feble relació entre els temes suggerits a la participació i els objectius implícits de l'estudi. 

� Ha mancat una mica de temps per debatre. 
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Tal i com observem, el 100% dels qüestionaris que ens han complimentat (4 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament.  

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en els posteriors tallers participatius relacionats amb l’elaboració 
del Pla Local d’Habitatge. 

 

4; 100%

0; 0%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No

4; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No
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Figueres, Octubre 2009 
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1 INTRODUCCIÓ 

El dijous 8 d’octubre de 2009 va tenir lloc a Figueres el primer taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre l’anàlisi i diagnosi de l’habitatge a la ciutat de Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes entorn el document presentat, per tal 
de validar-lo i contrastar-lo amb la ciutadania. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament a l’inici del projecte, una 
vegada realitzada la recollida i primer anàlisi de la informació, tal i com s’especifica en el gràfic 
següent: 

 

En el taller hi van participar 12 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació dels principals resultats de la diagnosi a càrrec de Francisco Javier 
Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Treball en grups, l’objectiu dels quals era debatre i fer aportacions sobre l’anàlisi 
i diagnosi presentada en matèria d’habitatge. 

20.30 h. Plenari per a la posada en comú de les conclusions a les que s’ha arribat a cada 
grup per part del secretari/a del grup. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 

Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 

del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 

Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 

Novembre 

del 2009
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2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP 

El debat realitzat sobre l’anàlisi i diagnosi realitzada sobre l’habitatge a la ciutat de Figueres, als 
dos grups de treball que es van constituir dins del taller de contrast amb ciutadans i ciutadanes de 
la ciutat, han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes.  

A continuació es resumeixen els principals aspectes sobre cada una de les temàtiques exposades, 
així com el conjunt de propostes recollides en cada cas. 

2.1 COM ESTAN ELS HABITATGES DE LA CIUTAT DE FIGUERES 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grups sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que hi ha molts habitatges que no reuneixen les condicions mínimes per a ésser 
habitables? 

� Creieu que hi ha molts habitatges sobreocupats? 

� Creieu que hi ha molts habitatges buits? 

� Com veieu l’accessibilitat dels habitatges (possibilitat de que una persona amb cadira de 
rodes accedeixi sense ajut des del carrer fins a l’interior de casa seva)?  

� Considereu que els blocs de pisos estan, en general, ben dotats d’ascensors? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Els participants consideren en general que la majoria d’habitatges i finques de Figueres 
reuneixen les condicions mínimes oportunes, tret d’alguns habitatges ubicats a la zona del 
nucli històric, en el carrer Nou i el carrer Sant Antoni, i la zona de la Marca de l’Ham, com 
els més destacats. 

� Pel que fa als habitatges sobreocupats, els participants al taller creuen que existeixen 
habitatges sobreocupats, degut a la situació econòmica d’algunes famílies, i especialment 
destacat sobre el col�lectiu immigrant. Per altra banda, els participants manifesten que no 
podrien quantificar el nombre d’habitatges sobreocupats, però consideren que aquest 
tipus d’habitatge es localitza principalment en el Centre Històric i la Marca de l’Ham que 
són zones on es troba un major percentatge d’habitatges que reuneixen pitjors condicions 
d’habitabilitat.  

� Per altra banda, un dels grups considera que la reglamentació no funciona per detectar 
l’existència de pisos sobreocupats, i en aquest sentit, apunta que caldria regular-lo, i 
controlar-ho d’alguna manera per tal d’evitar així futur problemes de convivència i 
higieno-sanitaris en la finca. 

� Respecte els habitatges buits, els dos grups estan d’acord en què és molt difícil 
d’identificar de l’existència d’habitatge buit d’obra nova. I per altra banda, manifesten de 
la no coneixença d’habitatge buit de segona mà a Figueres.  

� Pel que fa a l’accessibilitat del parc d’habitatges de Figueres, els participants del taller 
creuen que aquest aspecte està resolt en els habitatges d’obra nova. Tanmateix, 
consideren que encara existeixen moltes finques construïdes abans dels anys 90 que no 
tenen pas aquest aspecte d’accessibilitat (rampes i ascensors) resolt, i fins i tot per 
l’estructura i condicions de la pròpia finca, són difícil o quasi impossibles de resoldre.  
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� Per altra banda, es creu en general que l’accessibilitat al municipi (voreres, pas a nivell 
del tren, graons, etc.) és un element a millorar, i a tenir en compte per part de l’equip de 
govern. 

2.2 COM ESTÀ LA RELACIÓ ENTRE L’OFERTA I DEMANDA 
D’HABITATGE A FIGUERES 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grup sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat tenen, en general, un preu 
assequible per aquelles persones que n’estan buscant?  

� Creieu que hi ha prou oferta d’habitatges de lloguer?  

� Creieu que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat compleixen les condicions de metres 
quadrats i tipus (casa, pis, etc. ) que vol la gent que cerca habitatge ? 

� Creieu que hi ha moltes famílies a Figueres que cerquen habitatge i no poden accedir al 
que necessiten? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� En relació a l’oferta d’habitatge a Figueres, els participants del taller consideren que els 
preus en general han baixat, i per tant no són pas els preus dels habitatges que sigui 
assequible el problema per optar a l’habitatge, sinó les condicions hipotecàries per optar 
al finançament d’aquest habitatge. 

� Respecte les dades d’anàlisi, els participants han manifestat que actualment el preu 
unitari mitjà d’habitatge d’obra nova és inferior als 2.936,88 €/m² que reflecteix la 
diagnosi presentada, i que actualment es troba entre 2.000€ – 2.500€/m² segons les zones. 

� Els participants estan d’acord en què existeix una gran oferta de d’habitatges de lloguer, 
motivada per un excés d’habitatge d’obra nova que no troba sortida en el mercat de 
compra lliure, i per tant, incrementa l’oferta i fomenta la competència entre el mercat 
d’habitatges de lloguer antic o d’habitatges de segona mà de la ciutat. Aquest fet ha 
comportat un augment de la mobilitat dels llogaters, cercant millors oportunitats en preus 
del lloguer o en habitatge de millors prestacions. Així doncs, la temporalitat dels 
contractes de lloguers s’ha reduït entre 1 i 2 anys de permanència en el mateix habitatge. 

� Respecte les dades d’anàlisi, els participants han posat de manifest que actualment el 
preu mitjà de lloguer és inferior als 680 € al mes per un habitatge de 2/3 habitacions i uns 
60 m² aproximadament que reflecteix la diagnosi presentada, i que actualment han 
experimentat una reducció d’entre un 10 i 20% de descompte. En aquest sentit, el preu 
mitjà de lloguer es troba 450 i 500 € al mes segons les zones, i prestacions de l’habitatge. 

� Es creu en general que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat compleixen les condicions 
de m² i tipologia d’habitatge que cerca la gent. 

� Pel que fa a l’accés a l’habitatge lliure en propietat, es considera d’una manera unànime 
que l’única manera de que les famílies sol�licitants d’habitatge lliure en propietat hi 
puguin accedir és millorant les condicions hipotecàries i de finançament que ofereixen les 
entitats financeres.  
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2.3 COM VEIEU EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LA CIUTAT 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grups sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que caldria fer una reflexió sobre les zones on es pot construir nou habitatge, les 
zones on no es pot construir, i les zones que s’han de protegir del municipi? 

� Creieu que, a data d’avui, hi ha zones a Figueres que encara requereixen d’una especial 
atenció pel que fa a l’habitatge? 

� Creieu que actualment es desenvolupen mesures actives en matèria d’habitatge des de 
l’Ajuntament de Figueres? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Els participants manifesten que a Figueres no existeixen reserves de sòl o solars buits 
disponibles per urbanitzar, ja que darrerament s’han aprovat una sèrie de plans parcials 
que defineixen el desenvolupament de tot el sòl urbà urbanitzable que quedava lliure a 
Figueres.  

� Respecte les zones de sòl protegit, en general es considera que en el municipi de Figueres 
no n’hi ha de sòl protegit. 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 4 qüestionaris d’avaluació del taller de les 12 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

3

3

1

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Metodologia 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

1

0

1

1

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Organització 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat adient (càlid, flexible, còmode, etc.)

7.La documentació i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

0

3

1

1

2

1

0

2

3

2

0

0

0

0

0

0

1

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Resultat 
 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0
0

1

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 
 

Aspectes Forts del taller que els assistents han indicat: 

� Intercanvi d'informació entre els redactors i els assistents al taller participatiu. 

� Intercanvi d'informació entre assistents 

� Crítica de la pròpia elaboració del Pla Local d'Habitatge 

 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Feble relació entre els temes suggerits a la participació i els objectius implícits de l'estudi. 

� Ha mancat una mica de temps per debatre. 
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Tal i com observem, el 100% dels qüestionaris que ens han complimentat (4 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament.  

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en els posteriors tallers participatius relacionats amb l’elaboració 
del Pla Local d’Habitatge. 

 

4; 100%

0; 0%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No

4; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No
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1 INTRODUCCIÓ 

El dijous 8 d’octubre de 2009 va tenir lloc a Figueres el primer taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre l’anàlisi i diagnosi de l’habitatge a la ciutat de Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes entorn el document presentat, per tal 
de validar-lo i contrastar-lo amb la ciutadania. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament a l’inici del projecte, una 
vegada realitzada la recollida i primer anàlisi de la informació, tal i com s’especifica en el gràfic 
següent: 

 

En el taller hi van participar 12 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació dels principals resultats de la diagnosi a càrrec de Francisco Javier 
Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Treball en grups, l’objectiu dels quals era debatre i fer aportacions sobre l’anàlisi 
i diagnosi presentada en matèria d’habitatge. 

20.30 h. Plenari per a la posada en comú de les conclusions a les que s’ha arribat a cada 
grup per part del secretari/a del grup. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 

Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 

del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 

Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 

Novembre 

del 2009
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2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP 

El debat realitzat sobre l’anàlisi i diagnosi realitzada sobre l’habitatge a la ciutat de Figueres, als 
dos grups de treball que es van constituir dins del taller de contrast amb ciutadans i ciutadanes de 
la ciutat, han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes.  

A continuació es resumeixen els principals aspectes sobre cada una de les temàtiques exposades, 
així com el conjunt de propostes recollides en cada cas. 

2.1 COM ESTAN ELS HABITATGES DE LA CIUTAT DE FIGUERES 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grups sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que hi ha molts habitatges que no reuneixen les condicions mínimes per a ésser 
habitables? 

� Creieu que hi ha molts habitatges sobreocupats? 

� Creieu que hi ha molts habitatges buits? 

� Com veieu l’accessibilitat dels habitatges (possibilitat de que una persona amb cadira de 
rodes accedeixi sense ajut des del carrer fins a l’interior de casa seva)?  

� Considereu que els blocs de pisos estan, en general, ben dotats d’ascensors? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Els participants consideren en general que la majoria d’habitatges i finques de Figueres 
reuneixen les condicions mínimes oportunes, tret d’alguns habitatges ubicats a la zona del 
nucli històric, en el carrer Nou i el carrer Sant Antoni, i la zona de la Marca de l’Ham, com 
els més destacats. 

� Pel que fa als habitatges sobreocupats, els participants al taller creuen que existeixen 
habitatges sobreocupats, degut a la situació econòmica d’algunes famílies, i especialment 
destacat sobre el col�lectiu immigrant. Per altra banda, els participants manifesten que no 
podrien quantificar el nombre d’habitatges sobreocupats, però consideren que aquest 
tipus d’habitatge es localitza principalment en el Centre Històric i la Marca de l’Ham que 
són zones on es troba un major percentatge d’habitatges que reuneixen pitjors condicions 
d’habitabilitat.  

� Per altra banda, un dels grups considera que la reglamentació no funciona per detectar 
l’existència de pisos sobreocupats, i en aquest sentit, apunta que caldria regular-lo, i 
controlar-ho d’alguna manera per tal d’evitar així futur problemes de convivència i 
higieno-sanitaris en la finca. 

� Respecte els habitatges buits, els dos grups estan d’acord en què és molt difícil 
d’identificar de l’existència d’habitatge buit d’obra nova. I per altra banda, manifesten de 
la no coneixença d’habitatge buit de segona mà a Figueres.  

� Pel que fa a l’accessibilitat del parc d’habitatges de Figueres, els participants del taller 
creuen que aquest aspecte està resolt en els habitatges d’obra nova. Tanmateix, 
consideren que encara existeixen moltes finques construïdes abans dels anys 90 que no 
tenen pas aquest aspecte d’accessibilitat (rampes i ascensors) resolt, i fins i tot per 
l’estructura i condicions de la pròpia finca, són difícil o quasi impossibles de resoldre.  
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� Per altra banda, es creu en general que l’accessibilitat al municipi (voreres, pas a nivell 
del tren, graons, etc.) és un element a millorar, i a tenir en compte per part de l’equip de 
govern. 

2.2 COM ESTÀ LA RELACIÓ ENTRE L’OFERTA I DEMANDA 
D’HABITATGE A FIGUERES 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grup sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat tenen, en general, un preu 
assequible per aquelles persones que n’estan buscant?  

� Creieu que hi ha prou oferta d’habitatges de lloguer?  

� Creieu que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat compleixen les condicions de metres 
quadrats i tipus (casa, pis, etc. ) que vol la gent que cerca habitatge ? 

� Creieu que hi ha moltes famílies a Figueres que cerquen habitatge i no poden accedir al 
que necessiten? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� En relació a l’oferta d’habitatge a Figueres, els participants del taller consideren que els 
preus en general han baixat, i per tant no són pas els preus dels habitatges que sigui 
assequible el problema per optar a l’habitatge, sinó les condicions hipotecàries per optar 
al finançament d’aquest habitatge. 

� Respecte les dades d’anàlisi, els participants han manifestat que actualment el preu 
unitari mitjà d’habitatge d’obra nova és inferior als 2.936,88 €/m² que reflecteix la 
diagnosi presentada, i que actualment es troba entre 2.000€ – 2.500€/m² segons les zones. 

� Els participants estan d’acord en què existeix una gran oferta de d’habitatges de lloguer, 
motivada per un excés d’habitatge d’obra nova que no troba sortida en el mercat de 
compra lliure, i per tant, incrementa l’oferta i fomenta la competència entre el mercat 
d’habitatges de lloguer antic o d’habitatges de segona mà de la ciutat. Aquest fet ha 
comportat un augment de la mobilitat dels llogaters, cercant millors oportunitats en preus 
del lloguer o en habitatge de millors prestacions. Així doncs, la temporalitat dels 
contractes de lloguers s’ha reduït entre 1 i 2 anys de permanència en el mateix habitatge. 

� Respecte les dades d’anàlisi, els participants han posat de manifest que actualment el 
preu mitjà de lloguer és inferior als 680 € al mes per un habitatge de 2/3 habitacions i uns 
60 m² aproximadament que reflecteix la diagnosi presentada, i que actualment han 
experimentat una reducció d’entre un 10 i 20% de descompte. En aquest sentit, el preu 
mitjà de lloguer es troba 450 i 500 € al mes segons les zones, i prestacions de l’habitatge. 

� Es creu en general que els habitatges que s’ofereixen a la ciutat compleixen les condicions 
de m² i tipologia d’habitatge que cerca la gent. 

� Pel que fa a l’accés a l’habitatge lliure en propietat, es considera d’una manera unànime 
que l’única manera de que les famílies sol�licitants d’habitatge lliure en propietat hi 
puguin accedir és millorant les condicions hipotecàries i de finançament que ofereixen les 
entitats financeres.  
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2.3 COM VEIEU EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE LA CIUTAT 

Les preguntes que iniciaven el debat dels grups sobre aquesta temàtica eren: 

� Creieu que caldria fer una reflexió sobre les zones on es pot construir nou habitatge, les 
zones on no es pot construir, i les zones que s’han de protegir del municipi? 

� Creieu que, a data d’avui, hi ha zones a Figueres que encara requereixen d’una especial 
atenció pel que fa a l’habitatge? 

� Creieu que actualment es desenvolupen mesures actives en matèria d’habitatge des de 
l’Ajuntament de Figueres? 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Els participants manifesten que a Figueres no existeixen reserves de sòl o solars buits 
disponibles per urbanitzar, ja que darrerament s’han aprovat una sèrie de plans parcials 
que defineixen el desenvolupament de tot el sòl urbà urbanitzable que quedava lliure a 
Figueres.  

� Respecte les zones de sòl protegit, en general es considera que en el municipi de Figueres 
no n’hi ha de sòl protegit. 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 4 qüestionaris d’avaluació del taller de les 12 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

3

3

1

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Metodologia 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

1

0

1

1

1

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Organització 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat adient (càlid, flexible, còmode, etc.)

7.La documentació i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

0

3

1

1

2

1

0

2

3

2

0

0

0

0

0

0

1

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Resultat 
 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0
0

1

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 
 

Aspectes Forts del taller que els assistents han indicat: 

� Intercanvi d'informació entre els redactors i els assistents al taller participatiu. 

� Intercanvi d'informació entre assistents 

� Crítica de la pròpia elaboració del Pla Local d'Habitatge 

 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Feble relació entre els temes suggerits a la participació i els objectius implícits de l'estudi. 

� Ha mancat una mica de temps per debatre. 
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Tal i com observem, el 100% dels qüestionaris que ens han complimentat (4 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament.  

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en els posteriors tallers participatius relacionats amb l’elaboració 
del Pla Local d’Habitatge. 

 

4; 100%

0; 0%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No

4; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No
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1 INTRODUCCIÓ 

El dilluns 2 de Novembre de 2009 va tenir lloc a Figueres el segon taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre els objectius i estratègies proposades pel Pla Local 
d’Habitatge de Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat que s’adeqüi a les necessitats existents. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament a la meitat del projecte, 
una vegada realitzada la recollida i primer anàlisi de la informació, i contrastada amb la ciutadania, 
tal i com s’especifica en el gràfic següent: 

 

En el taller hi van participar 7 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació dels objectius i estratègies proposades pel PLH a càrrec de Francisco 
Javier Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Treball en grups, l’objectiu dels quals era debatre i fer aportacions sobre els 
objectius i estratègies plantejades en matèria d’habitatge, i prioritzar les estratègies. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 

Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 
del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 
Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 
Novembre 

del 2009



 2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP  

 

....................................................................................  
CONCLUSIONS DEL TALLER DE CONTRAST SOBRE ELS OBJECTIUS I ESTRATÈGIES D’HABITATGE A FIGUERES 4 

2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP 

El debat realitzat sobre els objectius i estratègies plantejades sobre l’habitatge en el marc de 
l’elaboració del PLH, al grup de treball que es van constituir dins del taller de contrast amb 
ciutadans i ciutadanes de la ciutat, han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes.  

2.1 ELS OBJECTIUS PROPOSATS PEL PLH 

A continuació es presenten els diferents objectius proposats pel Pla Local d’Habitatge de Figueres: 

1) Satisfer les necessitats d’habitatge, tant generals com específicament socials 

a. El Pla tractarà d’arribar a assolir una cobertura el més àmplia possible de les 
necessitats d’habitatge assequible. 

b. El planejament complementarà, tot i el seu volum, a la resta d’eines per a atendre 
necessitats, especialment a curt termini.  

2) Adequació de l’oferta assequible a les necessitats calculades pel present Pla 

a. Això suposa resoldre una bona part de les necessitats per la via del lloguer 

3) Millorar el parc, la seva accessibilitat i condicions d’ús.  

a. Especial importància en la millora de l’accessibilitat del parc. 

b. Esdevé clau mobilitzar el parc desocupat, tant buit com d’obra nova en estoc.  

4) Optimitzar i donar rotació i ús al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

a. El moviment del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge suposarà una facilitació de 
l’accés a l’habitatge cap a la ciutadania. 

5) Donar cobertura a les necessitats d’habitatge derivades de les polítiques socials.  

a. Atendre a les necessitats de les persones que, des dels Serveis Socials, es consideren en 
situació d’exclusió residencial greu. 

6) Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) com a servei municipal vinculat a l’habitatge.  

a. Consolidar l’estructura existent de l’OLH, tot tenint en compte la possibilitat de 
creixements futurs en funció de les responsabilitats que s’adquireixin 

7) Sensibilitzar i donar a conèixer la realitat immobiliària als ciutadans de Figueres 

a. Mesures que generen un flux d’informació entre sector públic, agents privats i 
ciutadans amb la finalitat de fer més transparent la realitat de l’habitatge. 

 

El resum de les principals aportacions del grup de treball són les següents: 

� Els participants consideren en general que la majoria d’objectius concreten molt poc, i 
que es defineixen més com a objectius marc o bones intencions que es basarà el Pla Local 
d’Habitatge. 
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� Pel que fa al termini dels objectius i estratègies del PLH (2009 – 2015), s’ha considerat en 
general que aquest és un termini molt curt per desenvolupar depenen de quines 
actuacions. En aquest sentit, s’ha proposat que el PLH hauria de tenir un termini més 
ampli fins el 2025, amb implicació i compromís de tots els partits polítics, agents socials i 
empresarials del municipi. 

� En relació a la numeració dels objectius, un dels assistents a proposat modificar la relació 
i/o numeració dels objectius segons l’ importància i rellevància d’aquests objectius 
respecte el PLH. 

2.2 LES ESTRATÈGIES PROPOSADES PEL PLH 

A continuació es presenten les diferents estratègies proposades pel Pla Local d’Habitatge de 
Figueres: 

1) Generar nous contingents d’habitatge assequible 

a. Promovent habitatge protegit per a complementar les aportacions d’habitatge 
assequible derivades de la mobilització de parc existent, especialment a curt termini.   

b. Mobilitzant habitatge buit mitjançant la Borsa de Mediació. La detecció efectiva de 
casos derivada de l’estudi d’habitatge buit permet una primera línia d’activació a casos 
en desús.  

c. Mobilitzant estoc d’obra nova existent, amb previsibles dificultats per a ésser col�locat 
al mercat. En principi, hi ha un fort estoc disponible, i per tant, aquesta via, a l’igual 
que l’anterior esdevé clau. 

2) Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

a. Adquirint sòl per al desenvolupament d’habitatge assequible: aquesta línia estratègica 
es fonamentaria en la compra de sòl en sectors determinats que es destinarien a 
millora urbana o reforma interior.   

b. Mitjançant adquisició d’habitatge al mercat, amb destinació d’habitatge protegit. Pot 
ser a través d’adquisició directa o establint-hi àrees de tanteig i retracte. 

3) Establir línies de foment de la rehabilitació a cinc nivells:  

a. Millora de l’accessibilitat dels edificis del municipi, amb especial prioritat sobre la 
creació d’itineraris accessibles. Així mateix, també és molt important incidir en la 
instal�lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de tres o més plantes d’alçada. 

b. Rehabilitació d’edificis, amb particular prioritat sobre aquells que presentin estat 
dolent o directament ruïnós.  

c. Foment de la conservació i manteniment del parc existent en bon estat.  

d. Fomentant la sostenibilitat, eficiència i millora energètica dels edificis. 

e. A més, es recomana la incidència específica sobre l’àmbit de Figueres Oest, 
especialment en zones com Culubret, la zona del Turó Baix o el barri del Grup Sant 
Joan. 

4) Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats per l’Oficina Municipal 
d’Habitatge:  

a. Actualment, l’Oficina Municipal d’Habitatge ja disposa de competències pràcticament 
totals en matèria de serveis oferts d’habitatge. A més, recentment s’ha reforçat per a 
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atendre la Borsa de mediació. Per tant, es contempla una consolidació d’aquestes 
tasques, sense que això vagi en detriment de posteriors increments a la seva estructura 
derivats d’eventuals assumpcions futures de responsabilitats. 

5) Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del mercat immobiliari. 

 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Respecte a la numeració de les estratègies, un dels assistents del taller considera que les 
estratègies no estaven ordenades segons la rellevància i viabilitat d’aquestes estratègies 
en el propi PLH.  

� En relació a l’estratègia 1)Generar nous contingents d’habitatge assequible, els 
participants al taller consideren que la promoció de nou habitatge protegit no és una 
estratègia viable, ja que difícil INCASOL facilitarà sòl per generar més habitatge. Per altra 
banda, proposem que es promoguin més ajudes per part de l’administració local a la 
compra i al lloguer d’habitatge. I finalment, s’ha realitzat una reflexió sobre la cobertura 
de les necessitats d’habitatge protegit planificat, ja que aquest només cobria 1 de 4 
necessitats, mentre que la demanda de necessitat era de 1 a 2 famílies amb necessitat 
d’habitatge. 

� En relació a l’estratègia 3)Establir línies de foment de la rehabilitació, els participants al 
taller consideren que l’actual parc d’habitatge presenta forces dificultats per realitzar 
rehabilitacions i millores d’accessibilitat en els habitatges, així com posar en consens una 
reforma d’aquestes característiques en el conjunt de veïns d’una finca pels costos que 
implica posteriorment el seu manteniment. 

� En relació a l’estratègia 4)Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats 
per l’Oficina Municipal d’Habitatge (OLH), els participants al taller proposen que com a 
servei extraordinari que oferís l’OLH, el propietari de l’habitatge pugues triar i seleccionar 
els futurs llogaters del seu pis, per tal d’aconseguir una harmonia i millor entesa entre 
tota la comunitat veïnal. Per altra banda, es considera que és imprescindible quantificar i 
valorar els recursos que requerirà l’OLH per gestionar un nombre important d’habitatges 
del municipi de Figueres.  

� Respecte a l’estratègia 5)Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del 
mercat immobiliari, els participants han manifestat que aquesta estratègia és clau en el 
PLH per a conèixer la realitat de la demanda i l’actual oferta existent. En aquest sentit, 
s’ha proposat de quantificar el parc d’habitatge existent (pisos nous buits, i pisos buits que 
són propietat d’una única persona) a través de les llicències de primera ocupació i el 
registre de propietat. Per altra banda, també han considerat important conèixer que 
demana i necessitat el client, segons les dues tipologies de clients identificats (llogater de 
pas, i llogater per viure una llarga temporada).  

 

Una vegada contrastats els objectius i estratègies del PLH, s’han donat 3 gomets a cada 
participant per que prioritzes quina o quines considerava que són les estratègies rellevants 
del PLH a Figueres, i el resultat ha estat el que presentem a continuació: 
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Estratègies Puntuació % 

Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats per 
l’Oficina Municipal d’Habitatge 

9 37,5% 

Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del 
mercat immobiliari. 

7 29,16% 

Establir línies de foment de la rehabilitació a cinc nivells 3 12,5% 

Generar nous contingents d’habitatge assequible 3 12,5% 

Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 2 8% 

TOTAL DE PUNTUACIÓ 24 100% 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 7 qüestionaris d’avaluació del taller de les 7 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

4

3

3

3

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Metodologia 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

4

3

0

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Organització 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat ad ient (càlid , flexible, còmode, etc.)

7.La documentació  i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

5

4

5

5

4

0

2

1

1

2

1

1

1

1

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Resultat 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

5

4

4

0

0

2

0
0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 
 

Aspectes Forts del taller que els assistents han indicat: 

� Recollir informació de diferents sectors. 

� La valoració des de diferents perspectives i professions. 

� La participació dels assistents al taller participatiu. 

 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Abstracció de la metodologia i la documentació, que fa difícil posar les coses en revisió i 
aplicar-les. 
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� Ha mancat més assistència i participació del sector immobiliari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tal i com observem, el 87% dels qüestionaris que ens han complimentat (7 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament, només 1 persona 
era la primera vegada que assistia a un procés de participació engegat per l’Ajuntament. 

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en els posteriors tallers participatius relacionats amb l’elaboració 
del Pla Local d’Habitatge. 

 

7; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No

6; 86%

1; 14%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No
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1 INTRODUCCIÓ 

El dilluns 2 de Novembre de 2009 va tenir lloc a Figueres el segon taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre els objectius i estratègies proposades pel Pla Local 
d’Habitatge de Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat que s’adeqüi a les necessitats existents. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament a la meitat del projecte, 
una vegada realitzada la recollida i primer anàlisi de la informació, i contrastada amb la ciutadania, 
tal i com s’especifica en el gràfic següent: 

 

En el taller hi van participar 7 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació dels objectius i estratègies proposades pel PLH a càrrec de Francisco 
Javier Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Treball en grups, l’objectiu dels quals era debatre i fer aportacions sobre els 
objectius i estratègies plantejades en matèria d’habitatge, i prioritzar les estratègies. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 

Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 
del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 
Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 
Novembre 

del 2009
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2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP 

El debat realitzat sobre els objectius i estratègies plantejades sobre l’habitatge en el marc de 
l’elaboració del PLH, al grup de treball que es van constituir dins del taller de contrast amb 
ciutadans i ciutadanes de la ciutat, han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes.  

2.1 ELS OBJECTIUS PROPOSATS PEL PLH 

A continuació es presenten els diferents objectius proposats pel Pla Local d’Habitatge de Figueres: 

1) Satisfer les necessitats d’habitatge, tant generals com específicament socials 

a. El Pla tractarà d’arribar a assolir una cobertura el més àmplia possible de les 
necessitats d’habitatge assequible. 

b. El planejament complementarà, tot i el seu volum, a la resta d’eines per a atendre 
necessitats, especialment a curt termini.  

2) Adequació de l’oferta assequible a les necessitats calculades pel present Pla 

a. Això suposa resoldre una bona part de les necessitats per la via del lloguer 

3) Millorar el parc, la seva accessibilitat i condicions d’ús.  

a. Especial importància en la millora de l’accessibilitat del parc. 

b. Esdevé clau mobilitzar el parc desocupat, tant buit com d’obra nova en estoc.  

4) Optimitzar i donar rotació i ús al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

a. El moviment del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge suposarà una facilitació de 
l’accés a l’habitatge cap a la ciutadania. 

5) Donar cobertura a les necessitats d’habitatge derivades de les polítiques socials.  

a. Atendre a les necessitats de les persones que, des dels Serveis Socials, es consideren en 
situació d’exclusió residencial greu. 

6) Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) com a servei municipal vinculat a l’habitatge.  

a. Consolidar l’estructura existent de l’OLH, tot tenint en compte la possibilitat de 
creixements futurs en funció de les responsabilitats que s’adquireixin 

7) Sensibilitzar i donar a conèixer la realitat immobiliària als ciutadans de Figueres 

a. Mesures que generen un flux d’informació entre sector públic, agents privats i 
ciutadans amb la finalitat de fer més transparent la realitat de l’habitatge. 

 

El resum de les principals aportacions del grup de treball són les següents: 

� Els participants consideren en general que la majoria d’objectius concreten molt poc, i 
que es defineixen més com a objectius marc o bones intencions que es basarà el Pla Local 
d’Habitatge. 
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� Pel que fa al termini dels objectius i estratègies del PLH (2009 – 2015), s’ha considerat en 
general que aquest és un termini molt curt per desenvolupar depenen de quines 
actuacions. En aquest sentit, s’ha proposat que el PLH hauria de tenir un termini més 
ampli fins el 2025, amb implicació i compromís de tots els partits polítics, agents socials i 
empresarials del municipi. 

� En relació a la numeració dels objectius, un dels assistents a proposat modificar la relació 
i/o numeració dels objectius segons l’ importància i rellevància d’aquests objectius 
respecte el PLH. 

2.2 LES ESTRATÈGIES PROPOSADES PEL PLH 

A continuació es presenten les diferents estratègies proposades pel Pla Local d’Habitatge de 
Figueres: 

1) Generar nous contingents d’habitatge assequible 

a. Promovent habitatge protegit per a complementar les aportacions d’habitatge 
assequible derivades de la mobilització de parc existent, especialment a curt termini.   

b. Mobilitzant habitatge buit mitjançant la Borsa de Mediació. La detecció efectiva de 
casos derivada de l’estudi d’habitatge buit permet una primera línia d’activació a casos 
en desús.  

c. Mobilitzant estoc d’obra nova existent, amb previsibles dificultats per a ésser col�locat 
al mercat. En principi, hi ha un fort estoc disponible, i per tant, aquesta via, a l’igual 
que l’anterior esdevé clau. 

2) Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

a. Adquirint sòl per al desenvolupament d’habitatge assequible: aquesta línia estratègica 
es fonamentaria en la compra de sòl en sectors determinats que es destinarien a 
millora urbana o reforma interior.   

b. Mitjançant adquisició d’habitatge al mercat, amb destinació d’habitatge protegit. Pot 
ser a través d’adquisició directa o establint-hi àrees de tanteig i retracte. 

3) Establir línies de foment de la rehabilitació a cinc nivells:  

a. Millora de l’accessibilitat dels edificis del municipi, amb especial prioritat sobre la 
creació d’itineraris accessibles. Així mateix, també és molt important incidir en la 
instal�lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de tres o més plantes d’alçada. 

b. Rehabilitació d’edificis, amb particular prioritat sobre aquells que presentin estat 
dolent o directament ruïnós.  

c. Foment de la conservació i manteniment del parc existent en bon estat.  

d. Fomentant la sostenibilitat, eficiència i millora energètica dels edificis. 

e. A més, es recomana la incidència específica sobre l’àmbit de Figueres Oest, 
especialment en zones com Culubret, la zona del Turó Baix o el barri del Grup Sant 
Joan. 

4) Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats per l’Oficina Municipal 
d’Habitatge:  

a. Actualment, l’Oficina Municipal d’Habitatge ja disposa de competències pràcticament 
totals en matèria de serveis oferts d’habitatge. A més, recentment s’ha reforçat per a 
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atendre la Borsa de mediació. Per tant, es contempla una consolidació d’aquestes 
tasques, sense que això vagi en detriment de posteriors increments a la seva estructura 
derivats d’eventuals assumpcions futures de responsabilitats. 

5) Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del mercat immobiliari. 

 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Respecte a la numeració de les estratègies, un dels assistents del taller considera que les 
estratègies no estaven ordenades segons la rellevància i viabilitat d’aquestes estratègies 
en el propi PLH.  

� En relació a l’estratègia 1)Generar nous contingents d’habitatge assequible, els 
participants al taller consideren que la promoció de nou habitatge protegit no és una 
estratègia viable, ja que difícil INCASOL facilitarà sòl per generar més habitatge. Per altra 
banda, proposem que es promoguin més ajudes per part de l’administració local a la 
compra i al lloguer d’habitatge. I finalment, s’ha realitzat una reflexió sobre la cobertura 
de les necessitats d’habitatge protegit planificat, ja que aquest només cobria 1 de 4 
necessitats, mentre que la demanda de necessitat era de 1 a 2 famílies amb necessitat 
d’habitatge. 

� En relació a l’estratègia 3)Establir línies de foment de la rehabilitació, els participants al 
taller consideren que l’actual parc d’habitatge presenta forces dificultats per realitzar 
rehabilitacions i millores d’accessibilitat en els habitatges, així com posar en consens una 
reforma d’aquestes característiques en el conjunt de veïns d’una finca pels costos que 
implica posteriorment el seu manteniment. 

� En relació a l’estratègia 4)Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats 
per l’Oficina Municipal d’Habitatge (OLH), els participants al taller proposen que com a 
servei extraordinari que oferís l’OLH, el propietari de l’habitatge pugues triar i seleccionar 
els futurs llogaters del seu pis, per tal d’aconseguir una harmonia i millor entesa entre 
tota la comunitat veïnal. Per altra banda, es considera que és imprescindible quantificar i 
valorar els recursos que requerirà l’OLH per gestionar un nombre important d’habitatges 
del municipi de Figueres.  

� Respecte a l’estratègia 5)Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del 
mercat immobiliari, els participants han manifestat que aquesta estratègia és clau en el 
PLH per a conèixer la realitat de la demanda i l’actual oferta existent. En aquest sentit, 
s’ha proposat de quantificar el parc d’habitatge existent (pisos nous buits, i pisos buits que 
són propietat d’una única persona) a través de les llicències de primera ocupació i el 
registre de propietat. Per altra banda, també han considerat important conèixer que 
demana i necessitat el client, segons les dues tipologies de clients identificats (llogater de 
pas, i llogater per viure una llarga temporada).  

 

Una vegada contrastats els objectius i estratègies del PLH, s’han donat 3 gomets a cada 
participant per que prioritzes quina o quines considerava que són les estratègies rellevants 
del PLH a Figueres, i el resultat ha estat el que presentem a continuació: 
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Estratègies Puntuació % 

Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats per 
l’Oficina Municipal d’Habitatge 

9 37,5% 

Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del 
mercat immobiliari. 

7 29,16% 

Establir línies de foment de la rehabilitació a cinc nivells 3 12,5% 

Generar nous contingents d’habitatge assequible 3 12,5% 

Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 2 8% 

TOTAL DE PUNTUACIÓ 24 100% 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 7 qüestionaris d’avaluació del taller de les 7 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

4

3

3

3

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Metodologia 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

4

3

0

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Organització 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat adient (càlid, flexible, còmode, etc.)

7.La documentació i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

5

4

5

5

4

0

2

1

1

2

1

1

1

1

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Resultat 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

5

4

4

0

0

2

0
0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 
 

Aspectes Forts del taller que els assistents han indicat: 

� Recollir informació de diferents sectors. 

� La valoració des de diferents perspectives i professions. 

� La participació dels assistents al taller participatiu. 

 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Abstracció de la metodologia i la documentació, que fa difícil posar les coses en revisió i 
aplicar-les. 
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� Ha mancat més assistència i participació del sector immobiliari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tal i com observem, el 87% dels qüestionaris que ens han complimentat (7 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament, només 1 persona 
era la primera vegada que assistia a un procés de participació engegat per l’Ajuntament. 

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en els posteriors tallers participatius relacionats amb l’elaboració 
del Pla Local d’Habitatge. 

 

7; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No

6; 86%

1; 14%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No
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Figueres, Novembre 2009 
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1 INTRODUCCIÓ 

El dilluns 2 de Novembre de 2009 va tenir lloc a Figueres el segon taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre els objectius i estratègies proposades pel Pla Local 
d’Habitatge de Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat que s’adeqüi a les necessitats existents. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament a la meitat del projecte, 
una vegada realitzada la recollida i primer anàlisi de la informació, i contrastada amb la ciutadania, 
tal i com s’especifica en el gràfic següent: 

 

En el taller hi van participar 7 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació dels objectius i estratègies proposades pel PLH a càrrec de Francisco 
Javier Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Treball en grups, l’objectiu dels quals era debatre i fer aportacions sobre els 
objectius i estratègies plantejades en matèria d’habitatge, i prioritzar les estratègies. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 

Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 
del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 
Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 
Novembre 

del 2009
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2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP 

El debat realitzat sobre els objectius i estratègies plantejades sobre l’habitatge en el marc de 
l’elaboració del PLH, al grup de treball que es van constituir dins del taller de contrast amb 
ciutadans i ciutadanes de la ciutat, han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes.  

2.1 ELS OBJECTIUS PROPOSATS PEL PLH 

A continuació es presenten els diferents objectius proposats pel Pla Local d’Habitatge de Figueres: 

1) Satisfer les necessitats d’habitatge, tant generals com específicament socials 

a. El Pla tractarà d’arribar a assolir una cobertura el més àmplia possible de les 
necessitats d’habitatge assequible. 

b. El planejament complementarà, tot i el seu volum, a la resta d’eines per a atendre 
necessitats, especialment a curt termini.  

2) Adequació de l’oferta assequible a les necessitats calculades pel present Pla 

a. Això suposa resoldre una bona part de les necessitats per la via del lloguer 

3) Millorar el parc, la seva accessibilitat i condicions d’ús.  

a. Especial importància en la millora de l’accessibilitat del parc. 

b. Esdevé clau mobilitzar el parc desocupat, tant buit com d’obra nova en estoc.  

4) Optimitzar i donar rotació i ús al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

a. El moviment del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge suposarà una facilitació de 
l’accés a l’habitatge cap a la ciutadania. 

5) Donar cobertura a les necessitats d’habitatge derivades de les polítiques socials.  

a. Atendre a les necessitats de les persones que, des dels Serveis Socials, es consideren en 
situació d’exclusió residencial greu. 

6) Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) com a servei municipal vinculat a l’habitatge.  

a. Consolidar l’estructura existent de l’OLH, tot tenint en compte la possibilitat de 
creixements futurs en funció de les responsabilitats que s’adquireixin 

7) Sensibilitzar i donar a conèixer la realitat immobiliària als ciutadans de Figueres 

a. Mesures que generen un flux d’informació entre sector públic, agents privats i 
ciutadans amb la finalitat de fer més transparent la realitat de l’habitatge. 

 

El resum de les principals aportacions del grup de treball són les següents: 

� Els participants consideren en general que la majoria d’objectius concreten molt poc, i 
que es defineixen més com a objectius marc o bones intencions que es basarà el Pla Local 
d’Habitatge. 
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� Pel que fa al termini dels objectius i estratègies del PLH (2009 – 2015), s’ha considerat en 
general que aquest és un termini molt curt per desenvolupar depenen de quines 
actuacions. En aquest sentit, s’ha proposat que el PLH hauria de tenir un termini més 
ampli fins el 2025, amb implicació i compromís de tots els partits polítics, agents socials i 
empresarials del municipi. 

� En relació a la numeració dels objectius, un dels assistents a proposat modificar la relació 
i/o numeració dels objectius segons l’ importància i rellevància d’aquests objectius 
respecte el PLH. 

2.2 LES ESTRATÈGIES PROPOSADES PEL PLH 

A continuació es presenten les diferents estratègies proposades pel Pla Local d’Habitatge de 
Figueres: 

1) Generar nous contingents d’habitatge assequible 

a. Promovent habitatge protegit per a complementar les aportacions d’habitatge 
assequible derivades de la mobilització de parc existent, especialment a curt termini.   

b. Mobilitzant habitatge buit mitjançant la Borsa de Mediació. La detecció efectiva de 
casos derivada de l’estudi d’habitatge buit permet una primera línia d’activació a casos 
en desús.  

c. Mobilitzant estoc d’obra nova existent, amb previsibles dificultats per a ésser col�locat 
al mercat. En principi, hi ha un fort estoc disponible, i per tant, aquesta via, a l’igual 
que l’anterior esdevé clau. 

2) Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

a. Adquirint sòl per al desenvolupament d’habitatge assequible: aquesta línia estratègica 
es fonamentaria en la compra de sòl en sectors determinats que es destinarien a 
millora urbana o reforma interior.   

b. Mitjançant adquisició d’habitatge al mercat, amb destinació d’habitatge protegit. Pot 
ser a través d’adquisició directa o establint-hi àrees de tanteig i retracte. 

3) Establir línies de foment de la rehabilitació a cinc nivells:  

a. Millora de l’accessibilitat dels edificis del municipi, amb especial prioritat sobre la 
creació d’itineraris accessibles. Així mateix, també és molt important incidir en la 
instal�lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de tres o més plantes d’alçada. 

b. Rehabilitació d’edificis, amb particular prioritat sobre aquells que presentin estat 
dolent o directament ruïnós.  

c. Foment de la conservació i manteniment del parc existent en bon estat.  

d. Fomentant la sostenibilitat, eficiència i millora energètica dels edificis. 

e. A més, es recomana la incidència específica sobre l’àmbit de Figueres Oest, 
especialment en zones com Culubret, la zona del Turó Baix o el barri del Grup Sant 
Joan. 

4) Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats per l’Oficina Municipal 
d’Habitatge:  

a. Actualment, l’Oficina Municipal d’Habitatge ja disposa de competències pràcticament 
totals en matèria de serveis oferts d’habitatge. A més, recentment s’ha reforçat per a 
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atendre la Borsa de mediació. Per tant, es contempla una consolidació d’aquestes 
tasques, sense que això vagi en detriment de posteriors increments a la seva estructura 
derivats d’eventuals assumpcions futures de responsabilitats. 

5) Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del mercat immobiliari. 

 

El resum de les principals aportacions dels dos grups de treball són les següents: 

� Respecte a la numeració de les estratègies, un dels assistents del taller considera que les 
estratègies no estaven ordenades segons la rellevància i viabilitat d’aquestes estratègies 
en el propi PLH.  

� En relació a l’estratègia 1)Generar nous contingents d’habitatge assequible, els 
participants al taller consideren que la promoció de nou habitatge protegit no és una 
estratègia viable, ja que difícil INCASOL facilitarà sòl per generar més habitatge. Per altra 
banda, proposem que es promoguin més ajudes per part de l’administració local a la 
compra i al lloguer d’habitatge. I finalment, s’ha realitzat una reflexió sobre la cobertura 
de les necessitats d’habitatge protegit planificat, ja que aquest només cobria 1 de 4 
necessitats, mentre que la demanda de necessitat era de 1 a 2 famílies amb necessitat 
d’habitatge. 

� En relació a l’estratègia 3)Establir línies de foment de la rehabilitació, els participants al 
taller consideren que l’actual parc d’habitatge presenta forces dificultats per realitzar 
rehabilitacions i millores d’accessibilitat en els habitatges, així com posar en consens una 
reforma d’aquestes característiques en el conjunt de veïns d’una finca pels costos que 
implica posteriorment el seu manteniment. 

� En relació a l’estratègia 4)Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats 
per l’Oficina Municipal d’Habitatge (OLH), els participants al taller proposen que com a 
servei extraordinari que oferís l’OLH, el propietari de l’habitatge pugues triar i seleccionar 
els futurs llogaters del seu pis, per tal d’aconseguir una harmonia i millor entesa entre 
tota la comunitat veïnal. Per altra banda, es considera que és imprescindible quantificar i 
valorar els recursos que requerirà l’OLH per gestionar un nombre important d’habitatges 
del municipi de Figueres.  

� Respecte a l’estratègia 5)Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del 
mercat immobiliari, els participants han manifestat que aquesta estratègia és clau en el 
PLH per a conèixer la realitat de la demanda i l’actual oferta existent. En aquest sentit, 
s’ha proposat de quantificar el parc d’habitatge existent (pisos nous buits, i pisos buits que 
són propietat d’una única persona) a través de les llicències de primera ocupació i el 
registre de propietat. Per altra banda, també han considerat important conèixer que 
demana i necessitat el client, segons les dues tipologies de clients identificats (llogater de 
pas, i llogater per viure una llarga temporada).  

 

Una vegada contrastats els objectius i estratègies del PLH, s’han donat 3 gomets a cada 
participant per que prioritzes quina o quines considerava que són les estratègies rellevants 
del PLH a Figueres, i el resultat ha estat el que presentem a continuació: 

 

 

 

 



 2 CONCLUSIONS DEL TREBALL EN GRUP  

 

....................................................................................  
CONCLUSIONS DEL TALLER DE CONTRAST SOBRE ELS OBJECTIUS I ESTRATÈGIES D’HABITATGE A FIGUERES 7 

 

Estratègies Puntuació % 

Consolidar i eventualment incrementar els serveis aportats per 
l’Oficina Municipal d’Habitatge 

9 37,5% 

Generar sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del 
mercat immobiliari. 

7 29,16% 

Establir línies de foment de la rehabilitació a cinc nivells 3 12,5% 

Generar nous contingents d’habitatge assequible 3 12,5% 

Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 2 8% 

TOTAL DE PUNTUACIÓ 24 100% 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 7 qüestionaris d’avaluació del taller de les 7 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

4

3

3

3

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Metodologia 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

4

3

0

0

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 



 3 AVALUACIÓ DEL TALLER  

 

....................................................................................  
CONCLUSIONS DEL TALLER DE CONTRAST SOBRE ELS OBJECTIUS I ESTRATÈGIES D’HABITATGE A FIGUERES 9 

Organització 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat adient (càlid, flexible, còmode, etc.)

7.La documentació i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

5

4

5

5

4

0

2

1

1

2

1

1

1

1

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 

 

Resultat 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

5

4

4

0

0

2

0
0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

 
 

Aspectes Forts del taller que els assistents han indicat: 

� Recollir informació de diferents sectors. 

� La valoració des de diferents perspectives i professions. 

� La participació dels assistents al taller participatiu. 

 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Abstracció de la metodologia i la documentació, que fa difícil posar les coses en revisió i 
aplicar-les. 
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� Ha mancat més assistència i participació del sector immobiliari. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tal i com observem, el 87% dels qüestionaris que ens han complimentat (7 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament, només 1 persona 
era la primera vegada que assistia a un procés de participació engegat per l’Ajuntament. 

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en els posteriors tallers participatius relacionats amb l’elaboració 
del Pla Local d’Habitatge. 

 

7; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No

6; 86%

1; 14%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No
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Anàlisi i 
recollida 

d’informació

Diagnosi

•Taller 
Participatiu 

• 8 d’Octubre 
del  2009

Objectius i 
Estratègies

•Taller 
Participatiu 

• 2 de 
Novembre 

del 2009

Proposta 
d’Actuacions

•Taller 
Participatiu 

• 26 de 
Novembre 

del 2009

1 INTRODUCCIÓ 

El dijous 26 de Novembre de 2009 va tenir lloc a Figueres el tercer taller ciutadà en el marc de la 
redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres, en el que estaven cridades a participar tots els 
ciutadans i ciutadanes del municipi. Aquest taller tenia un triple objectiu: 

� Informar a la ciutadania sobre les actuacions proposades pel Pla Local d’Habitatge de 
Figueres 

� Recollir les seves opinions, suggeriments i propostes. 

� Definir una millor política d’habitatge a la ciutat que s’adeqüi a les necessitats existents. 

Aquest taller de contrast s’emmarca en un projecte més ampli que té com a objectiu la redacció 
del Pla Local d’Habitatge de Figueres. De fet el taller s’ubica exactament al final del projecte, una 
vegada realitzada la diagnosi i contrastada, definits els objectius i primeres estratègies en matèria 
d’habitatge, i posteriorment contrastats amb la ciutadania, tal i com s’especifica en el gràfic 
següent: 

 

 

 

 

En el taller hi van participar 7 persones aproximadament. El desenvolupament del taller va tenir 
lloc durant la tarda i el seu ordre del dia va ser el següent: 

19.00 h. Registre dels participants al Taller i lliurament de la documentació. 

19.10 h. Benvinguda al Taller Participatiu a càrrec de la Regidora d’Habitatge de 
l’Ajuntament de Figueres, Yolanda Milán Peñalver. 

19.15 h. Presentació de la metodologia participativa que s’empraria durant el Taller per 
part de Sònia Giordanino, consultora de D’ALEPH (de l’àmbit d’organització, gestió pública i 
participació ciutadana). 

19:20 h. Presentació de les actuacions proposades en el marc del PLH a càrrec de Francisco 
Javier Alberca, consultor de D’ALEPH (de l’àmbit d’habitatge). 

19:40 h. Debat conjunt amb l’objectiu de debatre i fer aportacions sobre les actuacions 
plantejades en matèria d’habitatge. 

21:00 h Clausura del Taller participatiu. 
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PROMOCIÓ 
D’HABITATGE PLANEJAMENT

GESTIÓ I ÚS 
ADEQUAT DELS 
HABITATGES

PATRIMONI DE 
SÒL I HABITATGE

REHABILITACIÓ
RECURSOS, 

ORGANITZACIÓ I 
CONEIXEMENT

2 CONCLUSIONS DEL DEBAT EN GRUP 

El debat realitzat sobre les actuacions plantejades sobre l’habitatge en el marc de l’elaboració del 
PLH han proporcionat diferents opinions, valoracions i propostes. 

2.1 LES ACTUACIONS DEL PLH 

A continuació es presenten els 6 àmbits d’actuació en que s’agrupen les diferents actuacions 
proposades i a definir en el marc del Pla Local d’Habitatge de Figueres que es van presentar durant 
el desenvolupament del taller, per tal que els assistents al taller poguessin debatre sobre 
l’adequació i viabilitat d’implementació de les pròpies actuacions, i/o recollir suggeriments o altres 
propostes d’actuacions: 
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•Promoció de 29 habitatges protegits al sector Hotel Ronda
•Promoció de 14 habitatges protegits al sector Els Olivars
•Promoció de 47 habitatges protegits a l’ARE Carretera de Llers
•Promoció de 174 habitatges protegits a l’ARE Horta Capallera -
Cendrassos

•Promoció de 12 habitatges protegits al sector Cendrassos Sud
•Promoció de 44 habitatges protegits al sector Marca de l’Ham
•Promoció de 115 habitatges protegits al sector Costa Brava
•Promoció de 67 habitatges protegits al sector Rec del Mal Pas
•Promoció de 27 habitatges protegits al sector Carrer de l’Àngel
•Promoció de 14 habitatges protegits al sector HIFESA
•Promoció de 9 habitatges protegits al carrer Aquari
•Promoció de 60 habitatges dotacionals a l’ARE Horta Capallera-
Cendrassos

•Foment de l’habitatge protegit de lloguer

PROMOCIÓ 
D’HABITATGE

•Pla de Millora Urbana del sector Antiga Depuradora
•Pla de Millora Urbana del sector Avinguda Avinyonet
•Pla de Millora Urbana del sector Turó Baix
•Pla Especial Urbanístic del sector Culubret
•Pla Parcial Urbanístic del sector Mas Tutau-Camp de Tir
•Polígon d’Actuació Urbanística Carrer de l’Àngel
•Polígon d’Actuació Urbanística Surera Bertran
•Redacció del nou POUM de Figueres

PLANEJAMENT

•Mobilització del parc vacant per alimentar la borsa de mediació
•Mobilització de l’estoc d’obra nova
•Gestió de la Borsa social adscrita a la mediació pel lloguer local
•Establiment d’un servei d’atenció a l’assetjament immobiliari
•Gestió del Registre de sol�licitants d’habitatge protegit
•Tramitació de les cèdules d’habitabilitat
•Tramitació dels ajuts al lloguer
•Gestió d’habitatges per criteris socials

GESTIÓ I ÚS 
ADEQUAT DELS 
HABITATGES
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El resum de les principals aportacions realitzades durant el debat grupal en relació a les actuacions 
plantejades ha estat el següent: 

� En relació a les actuacions de l’àmbit de “Promoció d’Habitatge”, i concretament aquelles 
actuacions plantejades en el PLH que hauran de ser executades des de l’iniciativa privada 
(Promoció de 29 habitatges protegits al sector Hotel Ronda; Promoció de 14 habitatges 
protegits al sector Els Olivars; Promoció de 47 habitatges protegits a l’ARE Carretera de 
Llers; Promoció de 174 habitatges protegits a l’ARE Horta Capallera –Cendrassos; Promoció 
de 12 habitatges protegits al sector Cendrassos Sud; Promoció de 44 habitatges protegits al 
sector Marca de l’Ham; Promoció de 115 habitatges protegits al sector Costa Brava; 
Promoció de 67 habitatges protegits al sector Rec del Mal Pas; Promoció de 27 habitatges 
protegits al sector Carrer de l’Àngel) els participants consideren en general que aquestes 
actuacions seran difícilment aplicables i/o implamentables en els darrers anys, tenint en 
compte en context de crisis actual, la poca inversió i capacitat econòmica que tenen els 
inversors privats, i l’excés de sòl urbanitzat i/o en vies de desenvolupament en el municipi 
de Figueres.  

Per altra banda, un dels assistents ha posat de manifest sobre la dificultat de desenvolupar 
i executar l’actuació de promoció 174 habitatges protegits a la zona de l’ARE Horta 
Capallera –Cendrassos per les pròpies característiques del sòl. En aquesta zona, el sòl 
urbanitzable identificat és propietat de múltiples propietaris privats, fet que dificulta la 
coordinació i pròpia entesa de l’actuació. En aquest sentit, s’ha proposat que 
l’Ajuntament realitzes un estudi previ i es responsabilitzes de la coordinació posterior del 
propi projecte per tal garantir el desenvolupament de la pròpia actuació. 

� D’una manera quasi unànime, els participants han estat d’acord que actualment 
l’Ajuntament ha de focalitzar principalment els seus esforços en promoure habitatge 
protegit per lloguer, i poder oferir pisos de lloguer per sota del preu de mercat.  

� Pel que fa a l’àmbit d’actuació “Gestió i ús adequat dels habitatges”, i concretament a 
l’actuació de Gestió del Registre de sol�licitants d’habitatge protegit, l’Ajuntament ha 
explicitat que principalment es cobriran les demandes d’habitatge protegit per part dels 

•Adquisició de sòl per al desenvolupament d’habitatge assequible: 
compra de sectors destinats a millora urbana o reforma interior.

•Adquisició d’habitatge al mercat amb destinació d’habitatge 
protegit.

PATRIMONI DE 
SÒL I 

HABITATGE

•Campanya de foment del manteniment del parc
•Ajuts a la instal�lació d’ascensors
•Cobertura del cost de l’ITE
•Ajuts a la instal�lació d’aigua calenta solar en edificis sense 
instal�lació de gas

•Subvenció a la rehabilitació de façanes
•Bonificació fiscal a les obres de rehabilitació
•Llei de barris a Marca de l’Ham i Centre Històric

REHABILITACIÓ

•Consolidació i desenvolupament de l’OLH
•Organització de Jornades ciutadanes sobre habitatge
•Creació d’un Observatori Local d’Habitatge
•Organització de jornades tècniques o think tanks entre agents 
públics i privats

RECURSOS, 
ORGANITZACIÓ 

I 
CONEIXEMENT
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ciutadans/nes del municipi de Figueres, i en el cas que existeixi excedent s’oferiran a la 
resta de municipis. 

� En relació a l’àmbit de rehabilitació, i concretament a les actuacions d’Ajuts a la 
instal�lació d’ascensors, un dels assistents ha plantejat la possibilitat de què l’Ajuntament 
actues com a mediador en aquelles comunitats de propietaris que tenen dificultat per 
posar-se d’acord en la instal�lació de millores i actuacions de rehabilitació en la finca.  

� Paral�lelament a l’actuació de Creació d’un Observatori recollida en l’àmbit de Recursos, 
Organització i Coneixement del PLH, els participants han considerat adient proposar que 
l’Ajuntament recullis, coordines i sistematitzes la informació sobre habitatge que d’altres 
entitats i institucions públiques elaboren i publiquen en relació a l’oferta i demanda 
d’habitatge existent. 

� En relació a l’actuació d’Organització de Jornades tècniques o think tanks entre agents 
públics i privats, de manera unànime s’ha considerat cabdal realitzar aquest tipus 
d’actuacions per tal de fomentar i/o garantir una relació permanent entre l’administració 
pública i el sector privat.  

En aquest sentit, s’ha proposat planificar pels propers mesos una primera Trobada entre el 
sector públic i el privat per identificar bones pràctiques en la gestió i promoció 
d’habitatge, i per valorar la possibilitat que el sector privat en col�laboració de 
l’Ajuntament participi i/o s’impliqui d’una manera més activa en la política d’habitatge 
de Figueres i/o en el desenvolupament d’alguna actuació concreta definida en el PLH. 

 

A banda de les anteriors aportacions vinculades a les actuacions proposades en el marc del PLH, els 
participants al taller van formulat les següents propostes: 

� Tot i que a la diagnosi no es van detectar nivells de sobreocupació rellevants en el 
municipi (2,78% d’habitatges sobreocupats del total de llars estimades 17.351 en 2009), 
durant el debat en el taller s’ha posat de manifest que no existia cap actuació per resoldre 
o evitar situacions de sobreocupació identificades en el municipi.  

En aquest sentit, un dels assistents ha proposat la necessitat que l’Ajuntament reflexioni 
sobre la possibilitat de definir alguna actuació per evitar el desenvolupament i proliferació 
de pisos sobreocupats en el municipi de Figueres. Com per exemple: realització d’una 
normativa que reguli i estableixi la densitat d’habitants en els pisos segons els m² 
d’habitatge, entre d’altres. 

� Per altra banda, una vegada presentades totes les actuacions plantejades en el sí del PLH 
de Figures, un dels assistents ha manifestat el seu descontent en relació a que no existeix 
cap actuació en el marc del PLH que afavoreixi o fomenti una major implicació del sector 
privat en el desenvolupament de les pròpies actuacions del PLH, com per exemple la co-
gestió de la borsa de lloguer d’habitatge protegit per part dels API’s i/o altres entitats 
gestores d’habitatge. 
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3 AVALUACIÓ DEL TALLER 

Es van respondre 6 qüestionaris d’avaluació del taller de les 7 persones qui hi van assistir, els 
resultats es presenten a continuació: 

 

Contingut 
 

 

 

Metodologia 
 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

1.La temàtica del taller ha estat 
interessant.

2.Els objectius del taller han 
estat clars i entenedors.

0

0

0

1

3

3

3

2

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

3.S’ha afavorit la 
participació.

4.S’ha promogut el treball 
en grup.

5.S’ha treballat de forma 
efectiva.

0

0

0

0

0

0

2

2

3

2

2

2

2

1

1

0

1

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Organització 
 

 

 

Resultat 
 

 
 

Aspectes Febles del taller que els assistents han indicat: 

� Manca major participació de la gent local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

6.El lloc físic on s’ha realitzat el taller m’ha 
semblat adient (càlid, flexible, còmode, etc.)

7.La documentació i la presentació m’han 
semblat clares i de fàcil comprensió.

8.El temps de durada i l’horari del taller han 
estat adequats.

9.El taller s’ha realitzat segons l’horari previst.

10.La convocatòria del taller m’ha semblat 
adequada (canals i temps d’antelació).

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

3

2

4

1

0

0

1

0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

11.La metodologia de 
desenvolupament del taller ha cobert 

les meves expectatives.

12.El resultat del taller s’ha ajustat al 
què esperava.

13.Els assistents al taller han 
participat activament.

0

0

0

4

5

2

0

0

4

0
0

0

0

0

Gens Regular Bé Molt bé Excel·lent NS/NC
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Tal i com observem, el 83% dels qüestionaris que ens han complimentat (6 qüestionaris), havien 
assistit anteriorment a un altre procés de participació convocat per l’Ajuntament, només 1 persona 
era la primera vegada que assistia a un procés de participació engegat per l’Ajuntament. 

 

Per altra banda, el 100% de les persones que ens han complimentat el qüestionari estan interessades 
a rebre invitacions per participar en posteriors tallers o procés participatius que l’Ajuntament 
programi. 

 

6; 100%

0; 0%

Vol rebre invitacions per participar en els posteriors Tallers 
participatius relacionats amb l'elaboració del Pla Local 

d'Habitatge?

SI No

5; 83%

1; 17%

Havia assistit algun altre procés participatiu convocat per 
l'Ajuntament de Figueres?

SI No
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1 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DEMOGRÀFIC 

1. La població de Figueres creixerà al període 2009-2015 a causa de les pròpies dinàmiques i, en 
particular, de l’afluència de població que procedeix directament de l’estranger, i passarà de 
42.809 persones l’any 2008 a 44.272 persones l’any 2015 segons l’escenari conservador de 
projecció o fins i tot a 51.926 persones segons l’escenari optimista. 

2. El nombre de persones per llar continuarà baixant per sota del nivell 2’6 i assolirà cap el 2015 
una dimensió de 2’43 per l’escenari 1 i de 2’23 per l’escenari 2.  

3. El nombre de llars s’incrementarà en tots els escenaris de projecció considerats. Així, les 
16.690 llars estimades l’any 2008 es convertiran en prop de 18.220 l’any 2015 segons 
l’escenari baix o en gairebé 19.855 segons l’escenari intermedi baix (el més plausible 
quantitativament), o bé s’elevarà fins a pràcticament 21.370 segons l’escenari intermedi alt o 
23.285 segons l’escenari alt.  

4. Dintre del període de projecció, i deixant de banda l’any 2009 per tractar-se de l’exercici en 
curs, el creixement més intens en nombre de llars es presenta en el tercer bienni a tots els 
escenaris: 405 noves llars segons l’escenari baix, 887 segons l’escenari intermedi baix (el més 
plausible des del punt de vista estrictament quantitatiu), 1.367 a l’escenari intermedi alt i 
1.990 segons l’escenari alt. 
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2 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI D’OFERTA 

1. El nivell de construcció d’obra nova de Figueres s’ha caracteritzat per un intens creixement al 
període 1990-2007, un esfondrament entre 2007 i 2008 (-68’6%) i un procés de moderació de 
preus com el que s’està registrant actualment a d’altres indrets. 

2. L’oferta d’habitatge de Figueres al mes de maig de 2009 es composava d’un 20’4% d’habitatge 
en lloguer, un 32’8% d’habitatge en propietat de segona mà i un 46’8% d’habitatge en 
propietat d’obra nova. 

3. L’habitatge de propietat representatiu de Figueres té un preu total de 236.623’35 €, una 
superfície propera de 93 m2 i un preu unitari de 2.648’71 €/m2 (mitjanes de valors mostrals). 
Així mateix, presentava 3 dormitoris (2’90) i es trobava ubicat a la Zona 1 o a la Zona 2 amb 
més probabilitat. 

4. L’habitatge d’obra nova de Figueres té uns 87 m2, 2-3 dormitoris (2’75), i estava ubicat a la 
Zona 1 amb més probabilitat. Així mateix, presentava un preu mitjà total de 245.599’67 € i un 
preu unitari mitjà de 2.936’09 €/m2 (mitjana de preus unitaris mostrals).  

5. L’habitatge característic del mercat de segona mà de la ciutat presenta un preu mitjà de 
223.728’43 €, amb una superfície mitjana superior a 102 m2, 3 dormitoris (3’12), es 
localitzava a la Zona 2, o bé a la Zona 1 amb més probabilitat, i presentava un preu unitari de 
2.235’88 €/m2 (mitjana de preus unitaris mostrals).  

6. Pel conjunt de la propietat, la Zona 2 és la més cara i la Zona 4 la més econòmica (poc menys 
de 256.200’00 € i poc més de 190.000’00 €, respectivament). En canvi, en termes de preu 
unitari, la Zona 3 és la més cara i la Zona 5 la més econòmica, amb 2.938’18 €/m2 i 1.982’68 
€/m2, respectivament.  

7. Respecte al lloguer, l’habitatge sol tenir uns 84 m2, i un preu mitjà d’uns 680 € al mes, 2-3 
dormitoris (2’64) i està ubicat especialment a la Zona 1 i a la Zona 2. El cost unitari mitjà és 
de 8’42 €/m2 (mitjana de preus unitaris mostrals). 
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3 CONCLUSIONS DE L’ESTUDI DE DEMANDA 

1. El perfil tipus de la demanda d’habitatge lliure a Figueres és una parella, amb o sense fills de 
25 a 44 anys (39’1 anys de mitjana), que ha nascut a Espanya, i que resideix a la Zona 1 o a la 
Zona 5 del mateix municipi. Així mateix, revela una dimensió mitjana per llar de 2’34 
membres, gaudeix d’uns ingressos mensuals nets propers als 1.850 € de mitjana, i desitja 
l’habitatge tant per millorar la qualitat, el confort o la superfície de l’anterior, com per 
emancipar-se de la família, motivacions laborals o escissions familiars, en aquest ordre. 

2. Figueres aporta el 36% de la població jove i jove adulta que demanda habitatge lliure al 
municipi, població que mostra un nivell d’ingressos mitjà comparable al dels sol·licitants de 
la resta de la comarca. 

3. L’habitatge lliure més desitjat es troba a la Zona 1 de Figueres, és plurifamiliar del mercat 
de lloguer, preferentment nou, però també de segona mà semi-nou o reformat. Té una 
superfície entre 40 i 89 m2 (76’6 m2 en el cas dels habitatges plurifamiliars sol·licitats) i 2-3 
dormitoris (2’64). Així mateix, en el cas de l’habitatge de compravenda, mostra un preu màxim 
mitjà proper a 198.570’00 € (el 79’5% d’aquest grup declara estar disposat a pagar un preu 
total inferior al preu mitjà en oferta de 236.623’35 €). 

4. El 63’2% dels sol·licitants cerca un habitatge de lloguer lliure, d’uns 69 m2, entre 2 i 3 
dormitoris (2’34), ubicat a la Zona 1 de Figueres. D’altra banda, disposa d’uns ingressos 
familiars mensuals nets d’uns 1.435 € i estan disposats a pagar un lloguer mitjà d’uns 408 € 
mensuals (el 97% d’aquest grup està disposat a pagar com a màxim un lloguer mensual inferior 
a la mitjana en oferta de 680 €). 

5. El perfil del sol·licitant d’habitatge assequible a Figueres és un nucli familiar de 2’19 
membres, amb una edat entre 20 i 39 anys (37’1 anys de mitjana), que resideix a la Zona 1 o 
a la Zona 2 del mateix municipi, i gaudeix d’uns 850 € familiars mensuals nets. 

6. Figueres aporta el 62% de la població jove que demanda habitatge assequible al municipi, 
col·lectiu que, no obstant això, mostra un nivell d’ingressos mitjà superior als sol·licitants de 
la resta de la comarca. 
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4 DESEQUILIBRIS QUALITATIUS (OFERTA LLIURE VERSUS 

DEMANDA D’HABITATGE HABITUAL) 

1. Un dels primers desequilibris qualitatius entre oferta i demanda d’habitatge a Figueres, que és 
preocupant quant al grau de cobertura de la població que se’n deriva, es troba en el règim de 
l’habitatge: només el 20’4% de l’oferta lliure és en lloguer però, en canvi, el 63’2% dels 
sol·licitants d’habitatge lliure en cerca un en lloguer. 

2. El segon desequilibri s’origina en la divergència entre les superfícies sol·licitades pels 
demandants d’habitatge lliure i les ofertes pel mercat immobiliari de la ciutat, desequilibri 
que, lògicament comportarà divergències en els preus totals. 

 La superfície del producte plurifamiliar tipus en lloguer ofert (83 m2) és superior a la 
corresponent a l’habitatge plurifamiliar sol·licitat (69 m2), fet que comportarà un preu 
total en oferta superior al preu màxim que està disposat a pagar el sol·licitant tipus 
d’habitatge lliure. 

3. Ara bé, el desequilibri crucial al mercat residencial de Figueres fa referència als preus. 

 Els sol·licitants d’habitatge habitual de lloguer no troben només dificultats en termes de 
volum sinó també, i fonamentalment, en termes de preus: 

o El sol·licitant tipus d’habitatge lliure en lloguer està disposat a pagar uns 408 € de 
mitjana. 

o El mercat ofereix un lloguer mitjà de 680 €, preu que requereix uns ingressos 
familiars mensuals nets iguals o superiors a 2.268 €, si es considera un esforç 
màxim del 30%. 

o Com a mínim el 94% del total de sol·licitants d’habitatge lliure de lloguer disposa 
d’uns ingressos inferiors a 2.268 €. 

o La situació s’agreuja si s’observa que el 97% dels sol·licitants d’habitatge lliure en 
lloguer està disposat a pagar un preu inferior a 680 €, el preu mitjà en oferta.  

 Els sol·licitants d’habitatge lliure en propietat també troben dificultats en termes de 
preus. El sol·licitant tipus d’habitatge lliure en propietat està disposat a pagar menys de 
198.570 € de mitjana, mentre que el mercat ofereix un preu mitjà superior a 236.600 €. 
De fet, el 79’5% dels sol·licitants d’habitatge lliure en propietat està disposat a pagar un 
preu inferior al mitjà en oferta.  
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5 PERSPECTIVA GLOBAL 

De la contraposició de les característiques socioeconòmiques de la demanda d’habitatge lliure de 
Figueres, amb els preus de l’oferta i les actuals condicions de finançament, es pot deduir quin és el 
percentatge de la demanda d’habitatge que quedarà teòricament exclòs del mercat 
d’habitatge lliure i que, per tant, previsiblement necessitarà d’ajuts per a poder accedir a un 
habitatge. 

Partint dels preus del mercat immobiliari de la ciutat disponibles1, el producte de compravenda 
més econòmic en termes mitjans és un habitatge amb un preu total de 131.201’08 €. L’aplicació 
de les condicions de finançament sobre aquest preu permet determinar els ingressos mínims 
necessaris i, aquests, tal i com queda recollit a la taula C1, el grau d’exclusió. Ara bé, tal i com es 
detallarà més endavant, al present document es considera un interval de graus d’exclusió en 
comptes d’un únic grau d’exclusió, els llindars del qual venen determinats per dos escenaris de 
finançament, escenari conservador i escenari estalvi. 

L’escenari conservador contempla unes condicions realistes de finançament –finançament 
hipotecari a 30 anys pel 80% del preu total a un tipus d’interès del 5’233%, complementat amb un 
préstec personal a 6 anys i el 9% de tipus d’interès que cobreixi el 20% restant, amb un esforç 
màxim del 30% dels ingressos familiars mensuals nets destinats al pagament de la quota mensual-, 
d’acord amb les quals, accedir al producte més econòmic mitjà de propietat requereix uns 
ingressos mensuals nets no inferiors a 3.504’93 €2.  

D’altra banda, l’escenari estalvi considera que el 80% del preu total de l’habitatge s’obté via 
finançament hipotecari amb les mateixes condicions especificades a l’escenari conservador, i es 
complementa amb l’aportació d’estalvi personal pel 20% restant, considerant un esforç màxim del 
30% dels ingressos familiars mensuals nets. Aquesta hipòtesi obeeix al reconeixement de dos factors 
que poden influir sobre les condicions d’accés al mercat lliure: d’una banda, l’impacte que pot tenir 
la pròrroga dels comptes habitatge atorgada pel Govern; de l’altra, i com conseqüència parcial del 
primer factor, el fet que una part dels sol·licitants d’habitatge lliure hauran pogut estalviar i no 
requeriran finançament que cobreixi el 20% del preu total de l’habitatge. Tal i com es pot apreciar a 
la taula adjunta, l’escenari estalvi determina que l’accés a l’habitatge lliure en propietat més 
econòmic mitjà requereix no menys de 1.928’30 € familiars mensuals nets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preu m2 Preu total 
del pis

Quota mensual esc. 
conservador

Quota mensual esc. 
estalvi

Ingressos Mensuals mínims 
esc. conservador

Ingressos Mensuals mínims 
esc. estalvi

Obra nova mitjana 86'7 m2 2.936,09 245.599,67 1.968,31 1.082,90 6.561,03 3.609,67

2ª mà mitjana 102 m2 2.235,88 223.728,43 1.793,04 986,47 5.976,80 3.288,23

Mercat lliure més econòmic:                    
2ª mà plurifamiliar 50 m2

1.780,00 89.000,00 713,27 392,42 2.377,57 1.308,07

Producte més econòmic mitjà 59 m2
2.382,65 131.201,08 1.051,48 578,49 3.504,93 1.928,30

Lloguer mitjà 84 m2 8,42

Lloguer més econòmic 43 m2
9,57

Les condicions de finançament són: un tipus d’interès de referència del 5'233% (corresponent a la mitjana del tipus mitjà dels prèstecs hipotecaris a més de 3 anys de les dades mensuals
per als 12 darrers mesos segons el Banc d’Espanya), un termini de 30 anys i un esforç màxim del 30% dels ingressos familiars mensuals nets. Amb aquestes condicions se simulen dos
escenaris:

Escenari conservador : finançament hipotecari del 80% del preu de l'habitatge complementat amb un préstec personal pel 20% restant a retornar en 6 anys a un tipus d'interès 
del 9%.

Notes metodològiques: 

Escenari estalvi : finançament hipotecari del 80% del preu de l'habitatge amb l'aportació d'estalvi personal pel 20% restant.

Taula C1. Accessibilitat econòmica al mercat d’habitatge del municipi de Figueres segons producte 2009.

1.400,00

2.267,91

420,00

680,37

Els preus mostrats a la taula són els preus mitjans de la mostra en cada cas, és a dir, els resultats de calcular la mitjana mostral dels preus en cadascun dels casos i 
conceptes de preus considerats. 
Font: elaboració D’ALEPH. 

                                                 

1 Maig de 2009 pel que fa a la informació recollida dels anuncis publicats a la premsa especialitzada referents a 
l’obra nova, la segona mà i el lloguer. 
2 Tot i què el producte més econòmic del mercat en termes absoluts presenta un preu total i requereix uns 
ingressos mensuals inferiors als que es necessiten per accedir al producte més econòmic mitjà, s’ha volgut 
incorporar a la taula anterior només a efectes comparatius, atès que el producte més econòmic és el més 
volàtil i, per tant, el que més ràpidament desapareix de la mostra d’habitatges en oferta a la qual pot accedir 
qualsevol unitat familiar que cerqui habitatge lliure a la ciutat. 
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Quant al mercat protegit, l’administració ofereix fins a tres grans grups de producte que deriven en 
set tipologies d’habitatge assequible, amb la finalitat de contribuir a donar sortida a diferents 
necessitats: 

 Habitatges amb protecció oficial destinats a la venda. Per a la zona on es troba Figueres 
(zona B), aquests productes es desenvolupen actualment a partir de tres preus: 2.183’04 
€/m2 del règim concertat, 1.576’64 €/m2 del règim general, i 1.478’10 €/m2 de 
l’especial. 

 Habitatges amb protecció oficial de lloguer. Existeixen diferents tipologies (els preus 
referits corresponen a la zona B): 

o Lloguer de règim especial a 25 anys (el més econòmic): 3’70 €/m2 mensuals. 

o Lloguer de règim general a 25 anys (el de preu intermedi): 4’60 €/m2 mensuals. 

o Lloguer de règim general a 10 anys (el més car): 7’23 €/m2 mensuals. 

 Adquisició d’habitatges protegits: 

o Habitatge existent concertat. Creat com a producte per aquella demanda que es 
troba per sobre de les condicions de la protecció pública, però encara no pot 
accedir al mercat lliure, per a Figueres el preu màxim previst és, actualment, de 
2.600’00 €/m2 (zona B). 

Si es diversifica la superfície de l’habitatge representatiu en tipologies de 55 m2, 65 m2 i 75 m2 
útils sobre els preus esmentats podem conèixer les condicions econòmiques de finançament lliure 
que exigeix cada producte sota cadascun dels dos escenaris de finançament considerats. 

 

COMPRA-VENDA Preu m2 Preu total Quota mensual esc. 
conservador

Quota mensual esc. 
estalvi

Ingressos mensuals mínims 
esc. conservador

Ingressos mensuals mínims 
esc. estalvi

HPO concertat (75m2) 2.183,04 163.728,00 1.312,17 721,91 4.373,90 2.406,37
HPO concertat (65m2) 2.183,04 141.897,60 1.137,22 625,66 3.790,73 2.085,53
HPO concertat (55m2) 2.183,04 120.067,20 962,26 529,40 3.207,53 1.764,67
HPO R. general (75m2) 1.576,64 118.248,00 947,68 521,38 3.158,93 1.737,93
HPO R. general (65m2) 1.576,64 102.481,60 821,32 451,86 2.737,73 1.506,20
HPO R. general (55m2) 1.576,64 86.715,20 694,97 382,35 2.316,57 1.274,50
HPO R. especial (75m2) 1.478,10 110.857,50 888,44 488,79 2.961,47 1.629,30
HPO R. especial (65m2) 1.478,10 96.076,50 769,99 423,62 2.566,63 1.412,07
HPO R. especial (55m2) 1.478,10 81.295,50 651,53 358,45 2.171,77 1.194,83

Habitatge existent concertat (75m2) 2.600,00 195.000,00 1.562,80 859,80 5.209,33 2.866,00
Habitatge existent concertat (65m2) 2.600,00 169.000,00 1.354,42 745,16 4.514,73 2.483,87
Habitatge existent concertat (55m2) 2.600,00 143.000,00 1.146,05 630,52 3.820,17 2.101,73
HPO LLOGUER Preu m2 Cost anual 

total

R.general 10 anys (75m2) 7,23 6.507,00
R.general 10 anys (65m2) 7,23 5.639,40
R.general 10 anys (55m2) 7,23 4.771,80

R.general 25 anys (75m2) 4,60 4.140,00
R.general 25 anys (65m2) 4,60 3.588,00
R.general 25 anys (55m2) 4,60 3.036,00

R.especial 25 anys (75m2) 3,70 3.330,00
R.especial 25 anys (65m2) 3,70 2.886,00
R.especial 25 anys (55m2) 3,70 2.442,00

Mercat protegit, finançament lliure

345,00

397,65

469,95

542,25

1.325,50

Notes metodològiques: 

925,00

843,33
996,67

203,50

240,50

277,50

253,00

Taula C2. Accessibilitat econòmica al mercat d’habitatge del municipi de Figueres segons tipus d’habitatge (concertat existent;
protegit en règim concertat, general, especial o lloguer) i superfície.

Les condicions de finançament són: un tipus d’interès de referència del 5'233% (corresponent a la mitjana del tipus mitjà dels prèstecs hipotecaris a més de 3 anys de les dades mensuals
per als 12 darrers mesos segons el Banc d’Espanya), un termini de 30 anys i un esforç màxim del 30% dels ingressos familiars mensuals nets. Amb aquestes condicions se simulen dos
escenaris:

Escenari conservador : finançament hipotecari del 80% del preu de l'habitatge complementat amb un préstec personal pel 20% restant a retornar en 6 anys a un tipus d'interès 
del 9%.

Escenari estalvi : finançament hipotecari del 80% del preu de l'habitatge amb l'aportació d'estalvi personal pel 20% restant.

1.566,50

1.807,50

Ingressos mensuals mínims

299,00

Promoció d'HPO

1.150,00

Adquisició d'HPO

Renda mensual màxima

678,33
801,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D’ALEPH. 
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En termes generals, la demanda que no arriba al llindar dels ingressos mensuals necessaris per a 
accedir al producte lliure més econòmic mitjà se situa entre el 70% (escenari estalvi) i el 90% 
(escenari conservador) dels sol·licitants d’habitatge lliure. 

 
Sol·licitants d'habitatge lliure segons ingressos familiars 

mensuals nets (% sobre el total)

Entre 3.900€ i 7.500€
10,1%

Entre 1.500€ i 
2.699€
30,3%

Entre 2.700€ i 3.899€
7,1%

Entre 300€ i 
1.499€
52,5%

Ingressos mitjans (€/mes): 1.845'45

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D’ALEPH. 

Ara bé, no totes les llars que no disposen dels ingressos familiars mensuals nets mínims necessaris 
presenten les mateixes condicions a l’hora de trobar allotjament. En particular, es consideren 
excloses del mercat d’habitatge lliure aquelles llars que, no arribant als ingressos mensuals 
mínims que els permetria accedir a l’habitatge lliure més econòmic mitjà de Figueres, tampoc no 
procedeix d’un habitatge en propietat que li proporcioni un ajut al finançament de l’operació. En 
aquest sentit, el grau d’exclusió es defineix com a percentatge de llars excloses sobre el total. 

S’ha de tenir present, no obstant això, que, tal i com s’ha esmentat anteriorment, es determinarà 
un interval de graus d’exclusió i no un únic grau d’exclusió. La metodologia aplicada per a 
determinar els graus d’exclusió del mercat d’habitatge a lliure de Figueres que configuren els dos 
llindars d’aquest interval parteix de dos elements: 

 L’estructura d’ingressos familiars mensuals nets dels sol·licitants d’habitatge lliure. 

 El fet que el 67% d’aquests sol·licitants no són propietaris. 

Així, s’han emprat les dades recopilades sobre els sol·licitants d’habitatge lliure i s’han creuat les 
variables d’ingressos familiars mensuals nets i habitatge de procedència amb l’objectiu de 
determinar tres grups a cada llindar: 

 Els que no arriben als ingressos familiars mensuals nets mínims (3.504’93 € segons 
l’escenari conservador, i 1.928’30 € segons l’escenari estalvi) i no són propietaris. 

 Els que no arriben als ingressos familiars mensuals nets mínims però procedeixen d’un 
habitatge propi. 

 Els que declaren uns ingressos familiars mensuals nets iguals o superiors als mínims. 

Com a resultat, el grau d’exclusió a Figueres segons l’escenari conservador (llindar superior de 
l’interval) és del 66’0%. És a dir, del total de llars que cerquen algun tipus d’habitatge habitual a 
Figueres, com a màxim el 66’0% no pot accedir a cap producte del mercat lliure, perquè, no 
disposant dels ingressos mínims necessaris per a accedir al producte més econòmic mitjà amb les 
condicions de finançament establertes a l’escenari conservador, tampoc no és propietari. Cal dir 
que, en termes comparatius amb l’experiència que aporta D’ALEPH en l’àmbit local, aquest 
percentatge se situa prop dels valors mitjans, no ja en la difícil conjuntura actual, sinó també en els 
moments àlgids del passat més immediat del cicle immobiliari.  

D’altra banda, el grau d’exclusió a Figueres segons l’escenari estalvi (llindar inferior de l’interval) 
és del 55’2%. És a dir, si es pressuposa que tots els sol·licitants que cerquen habitatge lliure 
cobreixen el 20% del preu total amb l’aportació d’estalvi personal, el 55’6% d’aquest total no 
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procedeixen d’una habitatge propi i disposen d’uns ingressos familiars mensuals nets inferiors als 
mínims. 

 Grau d'exclusió-esc. conservador: Sol·licitants d'habitatge Grau d'exclusió-esc. estalvi: Sol·licitants d'habitatge lliure 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D’ALEPH. 

 

L’aplicació de l’interval de graus d’exclusió al nombre de noves llars projectades per a l’exercici 
2009 i el sexenni 2010-20153 permet aproximar el nombre de llars excloses al llarg del període de 
vigència del PLH. 

Des d’aquesta perspectiva, deixant de banda l’any 2009 per trobar-se actualment en curs, al 
període 2010-2011 entre 400 i 527 noves llars romandran excloses del mercat d’habitatge lliure 
(220-263 llars anuals amb necessitat d'algun tipus d’ajut), al bienni 2012-2013 entre 451 i 539 (225-
270 llars anuals amb necessitats d’ajut), i al bienni 2014-2015 entre 490 i 586 (245-293 llars anuals 
amb necessitat d’algun tipus d’ajut). En total, entre 1.381 i 1.651 noves llars amb necessitat 
d’algun tipus d’ajut per a accedir a un habitatge al sexenni 2010-2015, és a dir, 230-275 
anualment per terme mitjà. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D’ALEPH. 

 

La taula anterior mostra el nombre de llars que necessitaran habitatge i que no podran trobar-lo 
de cap manera al mercat lliure, estimat a partir de les pressions demogràfiques projectades -
determinants de la demanda futura d’habitatge-, l’estudi de l’actual demanda d’habitatge al 
municipi, i l’anàlisi del producte que ofereix el mercat residencial local. 

                                                 

3 A petició de l’Ajuntament de Figueres, s’ha optat per un escenari de projecció de noves llars no contemplat 
explícitament al document de Projeccions Demogràfiques, quantitativament equivalent a l’escenari intermedi 
baix -per considerar que aquest escenari reflecteix adequadament l’evolució del nombre de llars en el futur-, 
però qualitativament fonamentat en l’aplicació de l’escenari 1 de dimensió mitjana a una població que 
creixeria a un ritme anual mitjà no superior a 1.000 persones. 

lliure sense habitatge propi ni ingressos mínims (% sobre 
total)

3.504'93€ i més
10,3%

Menys de 3.504'93-
Habitatge propi

23,7%

EXCLOSOS: Menys 
04'93-

Habitatge no propi
66,0%

sense habitatge propi ni ingressos mínims amb estalvi del 
20% (% sobre total)

1.928'30€ i més
30,4%

Menys de 1.928'30-
Habitatge propi

14,4%

EXCLOSOS: Menys 
de 1.928'30-

Habitatge no propi
55,2%

de 3.5

Ingressos mínims (€/mes): 3.504'93 Ingressos mínims (€/mes): 1.928'30 

Esc. 
cons.: 
66'0%

Esc. 
estalvi: 
55'2%

Esc. 
cons.: 
66'0%

Esc. 
estalvi: 
55'2%

Esc. 
cons.: 
66'0%

Esc. 
estalvi: 
55'2%

Esc. 
cons.: 
66'0%

Esc. 
estalvi: 
55'2%

Esc. 
cons.: 
66'0%

Esc. 
estalvi:
55'2%

TOTAL 661 436 365 798 527 440 817 539 451 887 586 490 2.502 1.651 1.381

Mitjana anual 661 436 365 399 263 22

 

0 408 270 225 444 293 245 417 275 230

Noves 
llars

Noves llars amb 
necessitats

Taula C3. Projeccions de llars amb necessitat d’ajuts en matèria d’habitatge segons l'escenari més plausible i els dos escenaris de
finançament.

2010-2011 2012-2013 2014-20152009 2010-2015

Noves llars amb 
necessitats

Noves 
llars

Noves 
llars

Noves 
llars

Noves 
llars

Noves llars amb 
necessitats

Noves llars amb 
necessitats

Noves llars amb 
necessitats
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Les xifres anteriors s’han de prendre com a orientació del volum global de necessitats no satisfet 
pel mercat lliure, però no determina com s’han de cobrir aquestes necessitats, ni, molt menys, 
estableix que aquest és el volum d’habitatges a edificar; això és, precisament, el que s’ha de 
determinar en el PLH. És fonamental, doncs, prendre el grau d’exclusió residencial amb el seu propi 
significat: proporció de llars que necessitaran habitatge i que, de mantenir-se les condicions 
actuals, no tindran cabuda al mercat lliure de propietat, necessitat que podrà ser coberta de 
maneres, amb actuacions i des de fronts diferents.  

En termes de procedències, el grup de llars excloses del mercat d’habitatge lliure de propietat 
resideixen majoritàriament a Figueres i el seu entorn (85%), tret que caldrà tenir en compte 
especialment atenent a l’edat i les motivacions del sol·licitant tipus segons la seva procedència. 

......................................................................................  
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6 TIPOLOGIA DE LES LLARS EXCLOSES DEL MERCAT 

D’HABITATGE LLIURE DE FIGUERES 

A més de quantificar el volum de noves llars excloses del mercat d’habitatge lliure fins l’any 
2015, resulta imprescindible qualificar-les, és a dir, estratificar-les amb la finalitat d’orientar 
adequadament la política d’habitatge local i, en alguns casos, també la política social del municipi. 
L’estratificació es fonamenta en dos criteris: 

1. Tipologia familiar, quant a dimensió i, per tant, superfície que requereixen a l’habitatge. 

2. Possibilitats econòmiques, quant a tipologia d’habitatge assequible al qual podrien accedir 
segons la seva renda familiar i la superfície de l’habitatge que necessiten. 

El criteri per establir les diverses tipologies d’habitatge és doble: un de superfície (on el nombre de 
dormitoris ve marcat per trams de metres quadrats4) i un altre de preu que determina en última 
instància el tipus d’habitatge assequible que hi correspon. Per assignar els casos de la mostra a les 
tipologies resultants de la taula anterior, s’ha tingut en compte la mida familiar5 així com un criteri 
basat en “la millor elecció6”. Així, per exemple, si una família de tres membres queda dins d’un 
habitatge de tres dormitoris de règim general, però la seva renda també li permet accedir a un de 
tipus concertat que, tot i sent un xic més petit també té superfície suficient com per ser considerat 
de tres dormitoris, passa a ser assignada al grup concertat.  

Es realitza també un doble filtrat posterior: 

1. Filtrat de renda, on s’exclouen les entrades que declaren ingressos iguals o superiors als 
mínims necessaris per adquirir el producte més econòmic mitjà al mercat lliure. 

2. Filtrat de joventut, on aquelles sol·licituds realitzades per parelles sense fills de menys de 
35 anys s’han assignat no a habitatges de dues habitacions, sinó de tres, en el benentès que 
en un futur proper poden tenir descendència. 

En resum, la quantificació i qualificació de les necessitats d’habitatge pel que fa a tipologia i 
característiques de l’habitatge assequible es recolza en tres pilars: 

 Sol·licitants exclosos del mercat d’habitatge lliure, és a dir, susceptibles de necessitar 
ajut per accedir a un habitatge. 

 Classificació per règim i per tipologia d’habitatge (un/dos, tres i quatre dormitoris): Criteris 
de mida familiar i de ‘la millor elecció’. 

 Correccions posteriors sobre els resultats de la mostra: Correcció de mercat i Correcció de 
joventut. 

De l’aplicació dels criteris descrits anteriorment a les llars sol·licitants d’habitatge lliure a Figueres 
que romanen excloses –d’acord amb l’interval de graus d’exclusió determinat a la secció anterior- i 
que, per tant, necessitaran algun tipus d’ajut per accedir-hi, s’obté el seu perfil, és a dir, la seva 
estratificació en funció del règim de protecció al qual podrien accedir i del tipus d’habitatge 

                                                 

4 Els trams suposen una correspondència de superfícies útils de 55 a 65 m2 pels habitatges d’una a dues 
habitacions, de 65 a 75 m2 pels de tres habitacions, i superiors a 75 m2 pels de quatre. 
5 S’assignen famílies d’una a dues persones als habitatges d’un/dos dormitoris; famílies de tres a cinc membres 
per als de tres habitacions, i de més de cinc membres per als de quatre dormitoris. 
6 Segons aquest criteri, es classifiquen de superior a inferior els règims segons aquest ordre: concertat existent, 
concertat, general, especial, lloguer règim general a 10 anys, lloguer règim general a 25 anys i lloguer règim 
especial a 25 anys. Per tant, les futures necessitats d’habitatge segons règims cal associar-les als nivells de 
renda més que a la voluntat o a les preferències dels sol·licitants. 
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que necessitarien per les característiques de la llar. La taula que figura a continuació en mostra 
els resultats. 

Estratificació de les llars excloses del mercat lliure d'habitatge de Figueres segons
règim i nombre de dormitoris

1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Concertat 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
General 0,2% 1,2% Residual** 1,4%
Especial 1,2% 0,9% Residual** 2,1%
Lloguer R. General 10 anys 6,9% 6,0% Residual** 13,0%
Lloguer R. General 25 anys 15,5% 14,6% 0,5% 30,6%
Lloguer R. Especial 25 anys 10,6% 7,9% Residual** 18,5%
Exclosos HPO 16,0% 17,8% 0,5% 34,3%
TOTAL 50,7% 48,4% 0,9% 100,0%

Grau d'exclusió: 66'0%

1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Concertat Residual** 0,0% 0,0% Residual**
Lloguer R. General 10 anys 6,5% 3,0% Residual** 9,5%
General 0,8% 0,8% Residual** 1,5%
Especial 2,3% 0,8% Residual** 3,0%
Lloguer R. General 25 anys 13,8% 14,3% 0,5% 28,6%
Lloguer R. Especial 25 anys 11,8% 8,5% Residual** 20,4%
Exclosos HPO 17,1% 19,3% 0,5% 36,9%
TOTAL 52,3% 46,7% 1,0% 100,0%

* Les cel·les buides emplenades amb color gris corresponen a règims d'habitatge assequible que, per als habitatges intermedis i grans,
presenten uns preus superiors al preu del producte lliure més econòmic mitjà per a la superfície corresponent i que, per tant, no ofereixen
alternativa factible al mercat lliure.

** Aquells casos en què el preu de l'habitatge assequible és inferior al preu del producte lliure corresponent i que, per tant, en principi
ofereixen una alternativa al mercat lliure, tot i què, per les característiques de la mostra recollida, el càlcul realitzat desprèn un valor nul,
són casos que, no per ser minoritaris ( residuals) tenen una rellevància inferior. Per aquest motiu, s'han reflectit amb la denominació
"Residual" a la casella corresponent.

Grau d'exclusió: 55'2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D’ALEPH. 

Un fet a destacar és que, si bé el preu dels habitatges concertats de superfície més reduïda són, en 
general, inferiors al producte més econòmic mitjà del mercat lliure, no s’ha trobat a la mostra cap 
cas que hi pugui accedir per renda i dimensió familiar quan es consideren les condicions de 
finançament de l’escenari estalvi. Per consegüent, es tracta d’unes situacions minoritàries però 
igualment rellevants, motiu pel qual s’ha volgut reflectir a la taula amb la categoria residual. 

Predomina de forma molt contrastada el grup de sol·licitants que podrien accedir a un habitatge 
protegit de lloguer intermedi i econòmic (fonamentalment de superfícies intermèdia i petita en 
tots dos casos), reflex del fet que al voltant del 13% del total de llars excloses són parelles joves, 
que han estat assignades a habitatges de tres dormitoris.  

Igualment, cal fer esment de l’existència de casos d’exclosos de l’HPO per dos motius: 

 Per representar més de la tercera part del total d’exclosos7. 

 Perquè el grup d’exclosos d’HPO recull a totes aquelles unitats familiars amb rendes tan 
baixes que ni tan sols poden accedir a un lloguer de règim especial a 25 anys -el de preu 
més econòmic. Per consegüent, clarament, l’accés a un habitatge per part dels sol·licitants 
d’aquest grup depèn, no únicament de la política d’habitatge local, sinó de la política 

                                                 

7 S’ha de tenir present que, els sol·licitants d’habitatge assequible amb ingressos nuls -gairebé dues terceres 
parts dels sol·licitants d’habitatge assequible, tal i com recull l’Estudi de la Demanda d’Habitatge a Figueres 
que forma part del present PLH-, no s’han incorporat a l’anàlisi dels exclosos per tractar-se d’uns sol·licitants 
que es trobarien directament exclosos de qualsevol de les tipologies d’habitatge assequible existents. 
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social del municipi i, per tant, requerirà un treball transversal per part de les àrees que en 
són responsables. 

D’altra banda, un element crucial a l’hora de determinar les característiques de la demanda 
d’habitatge exclosa del mercat lliure és el seu perfil: es tracta majoritàriament de col·lectius de 
menors de 35 anys (52% del total d’exclosos). 

L’aplicació del quadre anterior a les noves llars amb necessitats projectades (taula C3) segons 
l’escenari demogràfic més plausible des del punt de vista quantitatiu –intermedi baix- desprèn la 
quantificació de les llars que, durant el present exercici i els propers sis anys es veuran 
excloses del mercat d’habitatge lliure, en termes de règims d’habitatge assequible al qual 
podrien accedir i tipologies d’habitatge que requeririen. La quantificació s’ha realitzat 
pressuposant que el grau d’exclusió es mantindrà constant en l’interval caracteritzat durant tot el 
període considerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llars excloses projectades segons règim i nombre de dormitoris per escenaris d'exclusió

2009 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 5 Residual** 6
Especial 5 4 Residual** 9
Lloguer R. General 10 anys 30 26 Residual** 57
Lloguer R. General 25 anys 68 64 2 133
Lloguer R. Especial 25 anys 46 34 Residual** 81
Exclosos HPO 70 78 2 150
TOTAL 221 211 4 436

2010-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 4 0 0 4
General 4 19 Residual** 23
Especial 19 15 Residual** 34
Lloguer R. General 10 anys 115 99 Residual** 214
Lloguer R. General 25 anys 256 241 8 505
Lloguer R. Especial 25 anys 176 130 Residual** 306
Exclosos HPO 264 294 8 566
TOTAL 837 799 15 1.651

2010-2011 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 6 Residual** 7
Especial 6 5 Residual** 11
Lloguer R. General 10 anys 37 32 Residual** 68
Lloguer R. General 25 anys 82 77 2 161
Lloguer R. Especial 25 anys 56 41 Residual** 98
Exclosos HPO 84 94 2 180
TOTAL 267 255 5 527

2012-2013 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 6 Residual** 7
Especial 6 5 Residual** 11
Lloguer R. General 10 anys 37 32 Residual** 70
Lloguer R. General 25 anys 84 79 2 165
Lloguer R. Especial 25 anys 57 42 Residual** 100
Exclosos HPO 86 96 2 185
TOTAL 273 261 5 539

2014-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 7 Residual** 8
Especial 7 5 Residual** 12
Lloguer R. General 10 anys 41 35 Residual** 76
Lloguer R. General 25 anys 91 85 3 179
Lloguer R. Especial 25 anys 62 46 Residual** 108
Exclosos HPO 94 104 3 201
TOTAL 297 283 5 586

Escenari quantitatiu intermedi baix, grau d'exclusió 66'0%

2009 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 24 11 Residual** 35
General 3 3 Residual** 6
Especial 8 3 Residual** 11
Lloguer R. General 25 anys 50 52 2 105
Lloguer R. Especial 25 anys 43 31 Residual** 74
Exclosos HPO 62 71 2 135
TOTAL 191 171 4 365

2010-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 90 42 Residual** 132
General 10 10 Residual** 21
Especial 31 10 Residual** 42
Lloguer R. General 25 anys 191 198 7 396
Lloguer R. Especial 25 anys 163 118 Residual** 281
Exclosos HPO 236 267 7 510
TOTAL 722 645 14 1.381

2010-2011 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 29 13 Residual** 42
General 3 3 Residual** 7
Especial 10 3 Residual** 13
Lloguer R. General 25 anys 61 63 2 126
Lloguer R. Especial 25 anys 52 38 Residual** 90
Exclosos HPO 75 85 2 163
TOTAL 230 206 4 440

2012-2013 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 29 14 Residual** 43
General 3 3 Residual** 7
Especial 10 3 Residual** 14
Lloguer R. General 25 anys 62 65 2 129
Lloguer R. Especial 25 anys 53 39 Residual** 92
Exclosos HPO 77 87 2 167
TOTAL 236 211 5 451

2014-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 32 15 Residual** 47
General 4 4 Residual** 7
Especial 11 4 Residual** 15
Lloguer R. General 25 anys 68 70 2 140
Lloguer R. Especial 25 anys 58 42 Residual** 100
Exclosos HPO 84 95 2 181
TOTAL 256 229 5 490

Escenari quantitatiu intermedi baix, grau d'exclusió 55'2%

 

Font: elaboració D’ALEPH. 

* Les cel·les buides emplenades amb color gris corresponen a règims d'habitatge assequible que, per als habitatges intermedis i grans, presenten uns preus superiors al preu del producte lliure més 

econòmic mitjà per a la superfície corresponent i que, per tant, no ofereixen alternativa factible al mercat lliure. 

** Aquells casos en què el preu de l'habitatge assequible és inferior al preu del producte lliure corresponent i que, per tant, en principi ofereixen una alternativa al mercat lliure, tot i què, per les 

característiques de la mostra recollida, el càlcul realitzat desprèn un valor nul, són casos que, no per ser minoritaris (residuals) tenen una rellevància inferior. Per aquest motiu, s'han reflectit amb la 

denominació "Residual" a la casella corresponent. 
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Cal insistir que les xifres reflectides a les darreres taules no s’han d’interpretar com la 
quantitat d’habitatges que s’han de construir, sinó com una mera quantificació de necessitats, 
independent de les eines que després s’adoptin per donar sortida a aquestes necessitats a la 
pràctica. Es tracta, per tant, de famílies que necessitaran algun tipus d’ajut per a poder accedir 
a un habitatge, ajut que pot prendre diferents formes i que requerirà un treball conjunt per 
part de tots els àmbits de política local. 
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7 ANÀLISI DELS COL·LECTIUS SENSE LLAR I ALTRES 

COL·LECTIUS EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

7.1 INTRODUCCIÓ 

Segons l’article 3, apartat m), de la Llei 18/2007 pel Dret a l’Habitatge (LlDH), es defineix com a 
sense llar la persona o unitat de convivència amb mancança d’un habitatge digne i adequat, ja que 
no disposa d’un domicili, viu al carrer o viu en un espai no apte com a habitatge, d’acord amb el 
que estableix aquesta llei, i pateix l’exclusió social efectiva a causa de barreres socials o de 
dificultats personals per a viure de manera autònoma. També tenen la condició de sense llar les 
persones que han estat objecte d’un procés de desnonament motivat per la impossibilitat 
acreditada de satisfer el lloguer. 

Així mateix, a l’article 14.5, apartat a), especifica que l’apartat d’anàlisi i diagnosi dels Plans 
Locals d’Habitatge han de contenir, com a mínim, l’anàlisi i les previsions demogràfiques, i la 
diagnosi de les necessitats d’habitatge de la població, amb la identificació dels segments de 
població amb dificultats d’accés o precarietat en la tinença, i l’anàlisi de la situació dels sense 
llar. 

Addicionalment, a l’apartat g) de l’article 2, la LlDH estableix, com a una de les seves finalitats, 
assolir una oferta significativa d’habitatges destinats a polítiques socials, centrada especialment 
en les diferents modalitats d’habitatges amb protecció oficial, que sigui territorialment 
equilibrada, s’adapti a la diversitat de situacions personals i familiars, a la diversitat de capacitats 
funcionals i a la diversitat territorial, urbana i socioeconòmica que la justifiquen i presti una 
atenció especial als col·lectius que pateixen exclusió o risc d’exclusió, per raons estructurals 
o conjunturals, en l’accés al mercat de l’habitatge. 

El present document pretén complementar l’anàlisi de la demanda exclosa del mercat d’habitatge 
lliure de Figueres, continguda a l’avanç de síntesi i conclusions lliurat a principis del mes de març 
de 2009, tot aportant l’anàlisi bàsica dels col·lectius sense llar i altres col·lectius en situació de 
risc o risc d’exclusió social al municipi. 

Els objectius d’aquesta anàlisi bàsica al municipi de Figueres són: 

 Identificar i quantificar la presència de cada col·lectiu, a partir de les fonts estadístiques 
disponibles i de la informació proporcionada per l’Ajuntament. 

 Calcular indicadors parcials i total d’exclusió al municipi, i comparar-los amb els de 
Catalunya. 

 Quantificar els habitatges necessaris per a aquests col·lectius. 

7.2 METODOLOGIA 

La metodologia emprada en el present informe divideix en dos grups les persones i col·lectius 
d’anàlisi, a partir de les categories establertes per diversos organismes i entitats: 
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A. Sense llar i altres persones en situació d’exclusió residencial: inclou les persones sense 
sostre, les persones sense llar i els residents en habitatges insegurs8. 

a. Persones sense sostre: persones sense domicili, que viuen en un espai públic la 
totalitat o la major part del temps. 

b. Persones sense llar: persones que viuen en refugis, allotjaments provisionals, 
institucions, equipaments o altres edificis públics o privats destinats a donar 
allotjament a persones amb necessitat d’assistència social. 

c. Residents en habitatges insegurs: persones que viuen en habitatges sense títol 
legal o amb notificació legal de desnonament, i les dones maltractades o altres 
persones que viuen sota violència de la família o de la parella. 

B. Col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social: joves, dones, gent gran i adults en 
situació vulnerable9. 

a. Joves en situació vulnerable: joves (19-25 anys) que hagin estat ingressats en 
centres d’acolliment o que pateixin altres problemàtiques socials. 

b. Dones en situació vulnerable: dones caps de llars monoparentals. 

c. Gent gran en situació vulnerable: gent gran que viu sola, que es mesura pel 
nombre de llars unipersonals amb cap de llar més gran de 75 anys. 

d. Adults en situació vulnerable: aturats sense subsidi d’atur, persones amb 
problemes sociosanitaris (drogodependències, malalties psíquiques, etc.), persones 
amb discapacitat, persones immigrades sense permís de residència, persones preses 
i ex-preses, etc. 

Així mateix, parteix de dues hipòtesi per a la quantificació de les persones incloses dintre dels 
col·lectius anteriors: 

I. Es considera que el 100% de la població inclosa al grup A patirà exclusió residencial. 

II. Es pressuposa que només una part de la població corresponent al grup B tindrà necessitat 
d’una plaça en allotjament o habitatge de inserció. Aquesta part s’estima a partir dels pesos 
dels diferents col·lectius sobre el total i mitjançant dades de diverses fonts estadístiques, i 
s’estableix en el 20% - 30% de la població corresponent al grup B. 

Per consegüent, l’aplicació de la metodologia referida determinarà, no una única xifra sinó un 
interval de valors aproximats amb les dades disponibles. 

El present informe es recolza, així mateix, en la taula que es reprodueix a continuació (pàgina 
següent) i es proposa per quantificar la població afectada i com a base per recollir les dades i 
realitzar els càlculs els resultats dels quals s’exposaran més endavant. 

 

 

 

 

 

                                                 

8 ETHOS (European Tipology on Homelessness and Housing Exclusion), elaborada per la FEANTSA (Féderation 
Européenne d’Associacions Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). 
9 IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB), Fundació Un Sol Món. 
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 Col·lectius Definició/mètode de càlcul Font Nombre persones Indicador

Persones sense sostre Nombre de persones que viuen a l’espai públic Serveis Socials

Persones sense llar
Nombre de persones que viuen en centres de serveis socials,
albergs, allotjaments temporals o institucions assistencials

Serveis Socials

Residents en habitatges
insegurs

Nombre de persones que viuen en habitatges sense títol legal,
amb notificació de desnonament o sota violència de la família
o de la parella

Serveis Socials

Joves en situació
vulnerable

Nombre de joves (19-25 anys) ex-ingressats en centres
d’acolliment o amb altres problemàtiques socials

Serveis Socials

Dones en situació
vulnerable

Nombre de llars monoparentals encapçalades per dones Cens, padró

Gent gran en situació
vulnerable

Nombre de llars unipersonals >75 anys Cens, padró

Nombre d’aturats sense subsidi d’atur Serveis Socials
Nombre de persones amb problemes de drogodependències,
psíquiques o altres problemàtiques socio-sanitàries

Serveis Socials

Nombre de persones amb reconeixement de discapacitat IDESCAT

Nombre de persones immigrades d’origen no comunitari sense
permís de treball

Serveis Socials

Nombre de persones preses o ex-preses Serveis Socials

Adults en situació
vulnerable

A. Sense llar i altres persones o col·lectius en situació d’exclusió social

B. Col·lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social

Total col·lectius vulnerables

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 RESULTATS 

Actualment es resta pendent de rebre les dades necessàries per a elaborar els indicadors referits i 
la corresponent anàlisi. 
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8 CONCLUSIONS 

Com a cloenda del present document, a continuació es resumeixen els punts clau de la síntesi de la 
diagnosi de les necessitats d’habitatge a Figueres exposada al llarg de les seccions anteriors. 

 La població de Figueres passarà de 42.809 persones l’any 2008 al voltant de 50.500 l’any 
2015 (d’acord amb un creixement anual màxim de 1.000 persones per terme mitjà), i de 
16.690 llars estimades l’any 2008 a gairebé 19.855 l’any 2015 (en concordança 
quantitativa amb l’escenari intermedi baix). Com a conseqüència, el nombre de noves llars 
que residiran a la ciutat serà aproximadament de 660 l’any 2009 i d’unes 2.500 noves llars 
al període 2010-2015 (al voltant de 800 al bienni 2010-2011, a l’entorn de 815 al bienni 
2012-2013 i unes 885 al bienni 2014-2015). 

 Anàlisi de l’oferta d’habitatge lliure: mostra de 603 casos, maig de 2009, de mitjans 
especialitzats i agents intermediaris, procedents tant d’agències com de particulars. 

 Anàlisi de la demanda d’habitatge lliure: 

o Mostra de 106 casos, juny de 2009, fitxes emplenades a les agències immobiliàries. 

o Entrevistes a agents intermediaris i entitats financeres. 

 Anàlisi de la demanda d’habitatge assequible: mostra de 572 casos, maig de 2009, 
Registre de Sol·licitants. 

 Sol·licitant tipus: 

o Habitatge lliure: parella amb fills, 25-44 anys, prop de 1.850 €/mes familiars nets 
de mitjana, resident a un habitatge no propi a les Zones 1 ó 5 Figueres. 

o Habitatge assequible: parella amb fills, 20-39 anys, 850 €/mes familiars nets de 
mitjana, resident a un habitatge no propi a les Zones 1 ó 2 Figueres. 

 Habitatge lliure sol·licitat: 

o Lloguer (63’2% de la mostra de sol·licitants d’habitatge lliure), 69 m2, 2-3 
dormitoris (2’34), 408 €. 

o Propietat (36’8% de la mostra de sol·licitants d’habitatge lliure), 92 m2, 3 
dormitoris (3’16), prop de 198.570’00 € mensuals. 

 Habitatge lliure tipus ofert: 

o Propietat: 

 Obra nova (59% de la mostra de propietat, 46’8% de la mostra total), 87 
m2, 2-3 dormitoris (2’75), 245.599’67 €, ubicat a la Zona 1 o a la Zona 2 
amb més probabilitat. 

 Segona mà (41% de la mostra de propietat, 32’8% de la mostra total), 102 
m2, 3 dormitoris (3’12), 223.728’43 €, ubicat a la Zona 2 o a la Zona 1 
amb més probabilitat. 

o Lloguer (20’4% de la mostra): 84 m2, 2-3 dormitoris (2’64), 680 €/mes, ubicat a la 
Zona 1 o a la Zona 2 amb més probabilitat. 

 Tres desequilibris qualitatius fonamentals entre oferta d’habitatge lliure i demanda 
d’habitatge lliure. 
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o Manca de cobertura de les necessitats de lloguer: 20’4% oferta i 63’2% 
demanda. 

o Desajustaments en termes de superfícies i, per tant de preus totals: 

 Demanda de lloguer plurifamiliar: 69 m2. Oferta plurifamiliar en lloguer: 
83 m2. Conseqüència: preu total ofert superior al màxim demandat. 

o Dificultats d’accés al mercat lliure a causa dels preus:  

 97% de la demanda d’habitatge lliure en lloguer: preu màxim inferior a 
l’ofert. Preu mitjà demandat: 408 €. Preu mitjà ofert: 680 €. 

 79’5% de la demanda d’habitatge lliure en propietat: preu màxim inferior 
a l’ofert. Preu mitjà de la demanda: 198.570’00 €. Preu mitjà ofert: 
236.600’00 €. 

 Grau d’exclusió residencial: 66’0%-55’2%.  

o Significat: entre el 55’2% i el 66’0% de les llars que cerquen habitatge habitual 
lliure local no podran accedir-ne a cap perquè no disposen dels ingressos mínims 
que requereix el producte més econòmic mitjà (en termes familiars mensuals nets, 
1.928’30-3.504’93 €) i no procedeixen d’un habitatge propi, disposin o no d’un 
estalvi previ amb el qual finançar-ne l’accés. 

o Procedència: caracterització del producte més econòmic mitjà lliure de 
compravenda, determinació dels ingressos familiars mensuals nets mínims 
necessaris (amb simulació de condicions hipotecàries i esforç econòmic màxim 
d’acord amb dos escenaris, conservador i estalvi), i aplicació d’aquests a la 
mostra de sol·licitants d’habitatge lliure no procedent d’habitatge propi. 

 Quantificació del nombre de noves llars excloses del mercat d’habitatge lliure local 
2009-2015: parteix d’aplicar els graus d’exclusió a les noves llars totals projectades. 
Resultats, escenari de projeccions demogràfiques més plausible (quantitativament 
coincident amb l’escenari intermedi baix): 1.746-2.088 excloses en tot el període, 365-
436 l‘any 2009 i 1.381-1.651 el període 2010-2015 (2010-2011: 440-527; 2012-2013: 
451-539; 2014-2015: 490-586). 

 Estratificació de les llars excloses en tipologies, en funció de dos elements: la dimensió 
de l’habitatge (superfície/nombre de dormitoris) que necessitarien segons el nombre de 
membres, i el règim de protecció al qual podrien accedir segons els seus ingressos familiars 
mensuals nets i la superfície necessària. Obtinguda a partir de simular els dos escenaris de 
condicions hipotecàries i esforç econòmic màxim sobre els productes protegits per a tres 
dimensions d’habitatge (55 m2, 65 m2, 75 m2 útils), i aplicar-les sobre la mostra total de 
sol·licitants exclosos. 

 Resultat de l’estratificació:  

 

 

 

 

 

 

 

 Estratificació de les llars excloses del mercat lliure d'habitatge de Figueres segons
règim i nombre de dormitoris

1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Concertat 0,2% 0,0% 0,0% 0,2%
General 0,2% 1,2% Residual** 1,4%
Especial 1,2% 0,9% Residual** 2,1%
Lloguer R. General 10 anys 6,9% 6,0% Residual** 13,0%
Lloguer R. General 25 anys 15,5% 14,6% 0,5% 30,6%
Lloguer R. Especial 25 anys 10,6% 7,9% Residual** 18,5%
Exclosos HPO 16,0% 17,8% 0,5% 34,3%
TOTAL 50,7% 48,4% 0,9% 100,0%

Grau d'exclusió: 66'0%

1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Concertat Residual** 0,0% 0,0% Residual**
Lloguer R. General 10 anys 6,5% 3,0% Residual** 9,5%
General 0,8% 0,8% Residual** 1,5%
Especial 2,3% 0,8% Residual** 3,0%
Lloguer R. General 25 anys 13,8% 14,3% 0,5% 28,6%
Lloguer R. Especial 25 anys 11,8% 8,5% Residual** 20,4%
Exclosos HPO 17,1% 19,3% 0,5% 36,9%
TOTAL 52,3% 46,7% 1,0% 100,0%

Grau d'exclusió: 55'2%
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 58’5-62’0%: protegit en lloguer. D’aquest grup, més del 52% necessiten habitatge petit, i 
al voltant del 45% habitatge intermedi. 

 18’5-20’4%: protegit en lloguer més econòmic, petit o intermedi. 

 Exclosos d’HPO: grup rellevant, en tractar-se de sol·licitants que disposen d’uns ingressos 
tan reduïts que no poden accedir ni al protegit de lloguer més econòmic, i representar més 
d’una tercera part del total d’exclosos. Requereixen, per tant, ajut procedent de la 
política social i, per consegüent, un treball transversal entre els responsables locals. 

 Desagregació del volum de noves llars excloses segons tipologies de dimensió i règim 
de protecció: a partir de l’aplicació de l’estratificació de les llars excloses en tipologies 
sobre el nombre total de noves llars excloses en el període 2009-2015 d’acord amb 
l’escenari més plausible de projeccions demogràfiques: 

 
Llars excloses projectades segons règim i nombre de dormitoris per escenaris d'exclusió

2009 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 5 Residual** 6
Especial 5 4 Residual** 9
Lloguer R. General 10 anys 30 26 Residual** 57
Lloguer R. General 25 anys 68 64 2 133
Lloguer R. Especial 25 anys 46 34 Residual** 81
Exclosos HPO 70 78 2 150
TOTAL 221 211 4 436

2010-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 4 0 0 4
General 4 19 Residual** 23
Especial 19 15 Residual** 34
Lloguer R. General 10 anys 115 99 Residual** 214
Lloguer R. General 25 anys 256 241 8 505
Lloguer R. Especial 25 anys 176 130 Residual** 306
Exclosos HPO 264 294 8 566
TOTAL 837 799 15 1.651

2010-2011 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 6 Residual** 7
Especial 6 5 Residual** 11
Lloguer R. General 10 anys 37 32 Residual** 68
Lloguer R. General 25 anys 82 77 2 161
Lloguer R. Especial 25 anys 56 41 Residual** 98
Exclosos HPO 84 94 2 180
TOTAL 267 255 5 527

2012-2013 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 6 Residual** 7
Especial 6 5 Residual** 11
Lloguer R. General 10 anys 37 32 Residual** 70
Lloguer R. General 25 anys 84 79 2 165
Lloguer R. Especial 25 anys 57 42 Residual** 100
Exclosos HPO 86 96 2 185
TOTAL 273 261 5 539

2014-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat 1 0 0 1
General 1 7 Residual** 8
Especial 7 5 Residual** 12
Lloguer R. General 10 anys 41 35 Residual** 76
Lloguer R. General 25 anys 91 85 3 179
Lloguer R. Especial 25 anys 62 46 Residual** 108
Exclosos HPO 94 104 3 201
TOTAL 297 283 5 586

Escenari quantitatiu intermedi baix, grau d'exclusió 66'0%

2009 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 24 11 Residual** 35
General 3 3 Residual** 6
Especial 8 3 Residual** 11
Lloguer R. General 25 anys 50 52 2 105
Lloguer R. Especial 25 anys 43 31 Residual** 74
Exclosos HPO 62 71 2 135
TOTAL 191 171 4 365

2010-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 90 42 Residual** 132
General 10 10 Residual** 21
Especial 31 10 Residual** 42
Lloguer R. General 25 anys 191 198 7 396
Lloguer R. Especial 25 anys 163 118 Residual** 281
Exclosos HPO 236 267 7 510
TOTAL 722 645 14 1.381

2010-2011 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 29 13 Residual** 42
General 3 3 Residual** 7
Especial 10 3 Residual** 13
Lloguer R. General 25 anys 61 63 2 126
Lloguer R. Especial 25 anys 52 38 Residual** 90
Exclosos HPO 75 85 2 163
TOTAL 230 206 4 440

2012-2013 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 29 14 Residual** 43
General 3 3 Residual** 7
Especial 10 3 Residual** 14
Lloguer R. General 25 anys 62 65 2 129
Lloguer R. Especial 25 anys 53 39 Residual** 92
Exclosos HPO 77 87 2 167
TOTAL 236 211 5 451

2014-2015 1-2 dormitoris 3 dormitoris 4 dormitoris TOTAL
Existent concertat 0 0 0 0
Concertat Residual** 0 0 Residual**
Lloguer R. General 10 anys 32 15 Residual** 47
General 4 4 Residual** 7
Especial 11 4 Residual** 15
Lloguer R. General 25 anys 68 70 2 140
Lloguer R. Especial 25 anys 58 42 Residual** 100
Exclosos HPO 84 95 2 181
TOTAL 256 229 5 490

Escenari quantitatiu intermedi baix, grau d'exclusió 55'2%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De les 365-436 noves llars excloses l’any 2009: 

o 214-271 podran accedir a un habitatge amb les condicions del producte protegit de 
lloguer. D’aquestes, 117-144 necessitaran un habitatge petit i 94-124 un intermedi. 

o 74-81 només podran accedir a un producte protegit de lloguer més econòmic, petit 
o intermedi. 

o 135-150 romandran excloses de l’HPO. 
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 De les 1.381-1.651noves llars excloses al període 2010-2015: 

o 809-1.024 podran accedir a un habitatge amb les condicions del producte protegit 
de lloguer. D’aquestes, 444-547 necessitaran un habitatge petit i 357-470 un 
intermedi. 

o 281-306 només podran accedir a un producte protegit de lloguer més econòmic, 
petit o intermedi. 

o 510-566 no podran accedir ni tan sols a l’HPO. 
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9 ANNEX: ÍNDEX DE TAULES I GRÀFICS 

9.1 TAULES 

Taula C1. Accessibilitat econòmica al mercat d’habitatge del municipi de Figueres segons producte 
2009. 

Taula C2. Accessibilitat econòmica al mercat d’habitatge del municipi de Figueres segons tipus 
d’habitatge (concertat existent; protegit en règim concertat, general, especial o lloguer) i 
superfície. 

Taula C3. Projeccions de llars amb necessitat d’ajuts en matèria d’habitatge segons l’escenari 
demogràfic més plausible i els dos escenaris de finançament. 

Estratificació de les llars excloses del mercat lliure d’habitatge de Figueres segons règim i nombre 
de dormitoris. Grau d’exclusió: 66’0%. 

Estratificació de les llars excloses del mercat lliure d’habitatge de Figueres segons règim i nombre 
de dormitoris. Grau d’exclusió: 55’2%. 

Llars excloses projectades segons règim i nombre de dormitoris per escenaris d’exclusió. 

Estratificació de les llars excloses del mercat lliure d’habitatge de Figueres segons règim i nombre 
de dormitoris. Grau d’exclusió: 66’0%. 

Estratificació de les llars excloses del mercat lliure d’habitatge de Figueres segons règim i nombre 
de dormitoris. Grau d’exclusió: 55’2%. 

Llars excloses projectades segons règim i nombre de dormitoris per escenaris d’exclusió. 

9.2 GRÀFICS 

Sol·licitants d’habitatge lliure segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre total). 

Grau d’exclusió-esc. conservador: Sol·licitants d’habitatge lliure sense habitatge propi ni ingressos 
mínims (% sobre total). 

Grau d’exclusió-esc. estalvi: Sol·licitants d’habitatge lliure sense habitatge propi ni ingressos 
mínims amb estalvi del 20% (% sobre total). 
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Annex : model de fitxa per a l’estudi de la demanda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex: model de qüestionari per a la demanda 
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