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Benvolgudes i benvolguts figuerenques i figuerencs,  
 
El document que teniu davant –el Pla Local d’Habitatge de Figueres 2010-

2015- és el producte de gairebé un any de treball entre l’Ajuntament de 

Figueres, l’equip redactor del mateix –la consultora D’Aleph- i la Diputació de 

Girona. Durant tot aquest temps, s’han analitzat aspectes de tot tipus 

relacionats amb l’habitatge, que han permès arribar a un diagnòstic precís de 

la situació i dissenyar tota una bateria d’actuacions que pretenen donar 

resposta a curt i mig termini a les necessitats residencials de la ciutat, 

especialment les dels col�lectius més desafavorits.  

 

Precisament, tot això és un Pla Local d’Habitatge. Amb l’afegit de què, en 

virtut del que disposa la vigent Llei pel dret a l’habitatge de Catalunya, es 

tracta d’una eina que possibilitat arribar a convenis específics entre els 

ajuntaments i la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament de les 

diferents iniciatives en matèria d’habitatge. Amb el document que teniu 

davant, Figueres ja es troba en condicions d’accedir a aquest suport específic 

procedent del Govern de Catalunya.  

 

Val a dir que arribar a assolir el Pla ha estat un procés que ha requerit de 

moltes hores de feina i de dedicació tant tècnica, com política i ciutadana. 

Així, després d’un inici dels treballs marcats per l’anàlisi d’aspectes com ara 

la demografia, el mercat immobiliari, l’estat del parc d’habitatges existents, 

les necessitats procedents dels Serveis Socials o, fins i tot, els recursos 

municipals disponibles, es va arribar a establir un diagnòstic relatiu a 

l’habitatge a Figueres.  

 

D’acord amb aquest, entre cinc i sis de cada deu noves llars futures que es 

generin a Figueres requeriran d’algun tipus d’habitatge a un cost assequible, 

tant en forma d’obra nova, com d’habitatge de lloguer mediat, o d’ajuts de 

diversa naturalesa tramitats des de l’Ajuntament. En aquest sentit, s’inclouen 

actuacions que preveuen la creació d’habitatge protegit nou a Figueres –amb 



una aposta municipal per la figura del lloguer-, de forma paral�lela a la tasca 

desenvolupada des de la Borsa de mediació municipal.  

 

Però no només és un Pla destinat a cobrir necessitats noves. També té en 

compte la millora del conjunt d’edificis i habitatges de Figueres. Per tant, 

incorpora mesures concretes destinades a fomentar la rehabilitació i 

l’accessibilitat dels immobles de la ciutat. I sense oblidar els factors de 

sostenibilitat: per un costat, el Pla Local d’Habitatge preveu fomentar el 

manteniment dels edificis actualment en bon estat –un manteniment adequat 

avui és un estalvi en rehabilitació demà-; per l’altre costat, impulsa 

l’eficiència i millora energètica dels edificis.  

 

Finalment, el Pla té molt present l’aspecte ciutadà. De fet, durant la seva 

elaboració, han participat figuerencs i figuerenques vinculades des del sector 

privat al món de l’habitatge, i que han donat la seva veu per a contrastar des 

de la seva experiència el treball de redacció, i efectuar aportacions molt 

positives. Com a resultat directe de les mateixes, el Pla inclou una sèrie 

d’actuacions que van dirigides a mantenir aquest contacte proper i directe 

amb la ciutat durant tot el seu procés de vigència, en forma de jornades i 

sessions.  

 

En aquest sentit, també es disposarà d’un Observatori que, de forma regular, 

donarà la informació imprescindible per a que la política d’habitatge 

efectuada a Figueres -d’acord amb el Pla- mantingui sempre el contacte amb 

l’evolució de la realitat immobiliària i constructora a la nostra ciutat.  

 

Per tant, esteu davant no només d’un document estratègic o d’un full de ruta, 

sinó de una sèrie de compromisos concrets que ens obligaran a totes i a tots a 

treballar en una única direcció, positiva i certa: millorar la situació dels 

ciutadans i ciutadanes de Figueres pel que respecta al seu dret a l’habitatge.  

 

Yolanda Milán i Peñalver 

Regidora d’Educació, Participació Ciutadana, Joventut i Habitatge 
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0 INTRODUCCIÓ 

0.1 ANTECEDENTS, MARC LEGAL  I NATURALESA DEL PLH 

0.1.1 Antecedents 

El present Pla Local d’Habitatge (PLH) es formula per l’ajuntament de Figueres, en aplicació de 
l’acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2008, en el que es va resoldre redactar el Pla 
Local d’Habitatge del municipi i sol�licitar a la Diputació de Girona assistència tècnica per a la seva 
redacció. 

D’acord amb això, en data 24 de setembre de 2008 (segons signatura de conveni) la Diputació es va 
fer càrrec de desenvolupar l’assistència sol�licitada. A tal fi, l’Ajuntament va contractar la redacció 
de PLH a l’empresa/professional D’ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACIÓN S.A., sota la direcció segons 
el conveni signat de la tècnica gestora Anna Pla Illa. 

Durant els mesos de maig a setembre de l’any 2009 s’ha desenvolupat el procés de redacció de 
l’avanç de PLH, que es va lliurar a l‘ajuntament en data d’octubre de 2009. 

0.1.2 Marc legal 

El Pla Local d’Habitatge es redacta dins del marc del desenvolupament de les competències que la 
Constitució, l’Estatut de Catalunya i la legislació de règim local atorguen als ajuntament per a 
dissenyar i desenvolupar polítiques i actuacions en matèria d’habitatge; i de la definició d’aquest 
instrument que es conté en la Llei 18/2007 de 28de desembre del Dret a l’Habitatge de Catalunya i, 
de manera complementària, en el Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol d’aprovació del Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el Decret 305/2006 de 18 de juliol per el que s’aprova 
el seu Reglament. 

En efecte, l’article 84 de l’Estatut de Catalunya estableix que els governs locals tenen 
competències pròpies sobre la planificació, la programació i la gestió de l’habitatge públic i la 
participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial. 

Pel que fa a la Llei del Dret a l’Habitatge, en el seu article 11 inclou als Plans Locals d’Habitatge 
entre els instruments de planificació i programació d’habitatge; i en el seu article 14 els defineix 
com els instruments que determinen les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge 
i constitueixen la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la 
Generalitat,  

També el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en l’article 69.4, equipara el Pla Local d’Habitatge a la 
Memòria Social dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, sempre que continguin tots els 
aspectes relacionats en l’esmentat article. Val a dir què, des de l’Ajuntament de Figueres, hi ha la 
voluntat de fer servir en aquest sentit el present PLH.  

0.1.3 Naturalesa 

El present Pla té una doble naturalesa. D’una part, constitueix l’instrument de planificació i 
programació de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, en aplicació de les competències 
pròpies de l’ajuntament de Figueres. 

D’altre part, constitueix també un instrument de planificació i programació en desenvolupament de 
la legislació d’habitatge, amb la funció de determinar les propostes i compromisos municipals en 
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política d’habitatge i constituir la proposta marc per a concertar aquestes polítiques amb la 
Generalitat de Catalunya,  tal com ve definit en els articles 10 i 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge. 

Complementàriament, el PLH pot servir per a substituir a la Memòria Social del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, en els seus continguts relatius a habitatge.  

0.1.4 Contingut i determinacions 

El Pla Local d’Habitatge (PLH) és un document tècnic que té com a finalitats, d’una part definir les 
polítiques locals d’habitatge, i d’altre possibilitar la concertació d’aquestes polítiques entre la 
Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. 

El contingut del Pla Local d’Habitatge s’ajusta, d’una part a la metodologia desenvolupada per la 
Diputació de Girona en les seves funcions d’assistència tècnica als municipis en matèria d’habitatge; 
i d’altre part, al contingut definit per als PLH en l’article 14 de la Llei 18/2007; i inclou una triple 
perspectiva: analítica, estratègica i programàtica. 

El contingut analític del PLH comprèn l’estudi de la demografia i la demanda actual d’habitatge al 
municipi i la seva projecció futura a curt-mig termini (6 anys); la descripció de l’estructura urbana 
residencial i del parc d’habitatges existent detectant els dèficits i les necessitats de rehabilitació; 
l’estudi de la oferta del mercat d’habitatge local  i la comparació amb la demanda per tal d’avaluar 
la part de la demanda que queda exclosa d’aquest mercat; el diagnòstic de les persones i llars que 
precisaran d’habitatge protegit o social o d’ajuts en matèria d’habitatge en el període estudiat; i 
finalment l’avaluació de les possibilitats que ofereixen el planejament urbanístic, el patrimoni 
municipal de sòl i habitatge i els recursos materials i organitzatius de l’ajuntament per a fer front a 
aquestes necessitats.   

El contingut estratègic es centra en la definició dels objectius i estratègies de l’ajuntament en 
matèria d’habitatge, tenint en compte la diagnosi efectuada, els objectius generals definits en la 
legislació i normativa catalana i estatal en matèria d’urbanisme i habitatge, i la pròpia capacitat 
dels instruments disponibles des de l’ajuntament . 

Finalment, el contingut programàtic del PLH consisteix en la definició del programa d’actuació 
municipal en matèria d’habitatge en els sis anys següents a la seva aprovació, i, si s’escau, de les 
actuacions d’aquest programa que requeriran de concert amb l’administració de la Generalitat. 
Com a tal programa, el PLH conté la identificació i descripció detallada de les actuacions que 
l’integren, la seva avaluació econòmica, la identificació de l’agent gestor i de les fonts de 
financiació de cadascuna d’elles, la seva programació temporal, les modalitats i instruments de 
gestió a implementar, els resultats perseguits i els indicadors que permetran avaluar el grau 
d’assoliment d’aquests resultats. 

El contingut de l’avanç del PLH de Figueres es concreta en la present Memòria i els seus annexos de 
quadres, fitxes i plànols. 

 

0.2 PROCÉS DE REDACCIÓ, TRAMITACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL PLA 
LOCAL D’HABITATGE 

El PLH respon a la demanda realitzada per l’Ajuntament de Figueres d’analitzar la situació del 
municipi en matèria d’habitatge i determinar escenaris possibles d’evolució així com la proposició 
d’actuacions a desenvolupar des de l’Ajuntament.  

Així mateix, també es ressalta com a motiu clau l’obtenció d’una descripció exhaustiva de les 
necessitats d’habitatge social al municipi, per tal d’orientar el seu programa previst de generació 
d’habitatges. 
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L’Ajuntament de Figueres ha actuat com agent promotor del PLH, coordinat per la Diputació de 
Girona, el qual va ser adjudicat a l’equip redactor format per D’Aleph Iniciativas y Organización 
S.A, reforçat pel despatx d’arquitectes Salvador Matas Arquitectes. S.L.  

La complexitat del Pla requereix la intervenció de diferents organismes i serveis, destacant l’Àrea 
d’Urbanisme en els seus serveis d’urbanisme i d’habitatge. Ha estat notable l’aportació dels Serveis 
Socials. 

D’altra banda,el treball relatiu a planejament urbanístic ha estat obra del despatx Salvador Matas 
Arquitectes S.L. 

El PLH de Figueres, a l’igual que la resta de PLH promoguts per la Diputació de Girona, queda dividit 
en dues fases: la primera fase, que es correspon amb l’avanç del Pla i la segona i darrera fase que 
es correspon amb l’elaboració del Pla definitiu. 

El seguiment en el procés d’elaboració i redacció del PLH, ha estat realitzat mitjançant un seguit de 
reunions de treball planificades en funció de les diferents etapes del procés en les quals han 
participat els diferents gerents i personal de l’Ajuntament de Figueres, la tècnica gestora de la 
Diputació de Girona, i els diferents membres de l’equip redactor segons les diverses fases del 
projecte. La persona d’enllaç de l’equip redactor ha estat Francisco Javier Alberca. 

Pel que fa al procés d’elaboració del PLH s’ha desenvolupat d’acord amb el calendari previst, 
mitjançant una sèrie de reunions tècniques amb el personal municipal per a la consecució de les 
fitxes definitòries de les actuacions.  

El procés de redacció va finalitzar el mes de gener de 2010.  

0.2.1 Participació 

La participació d’aquest Pla és especialment activa. Durant el mes de juny de 2009 es va fer una 
primera sessió informativa al Cercle Sport davant d’un públic nombrós i on es va explicar, 
juntament amb el Pla, la mecànica participativa. Aquesta consta de tres sessions de tallers-debat, 
centrades en Anàlisis i diagnosis (efectuada el passat 8 d’octubre), Objectius i estratègies (prevista 
pel 2 de novembre) i Actuacions (prevista pel 26 de novembre). 

A la sessió del dia 8 d’octubre van assistir una dotzena de persones, que es van distribuir en dos 
grups de discussió dinamitzats. La sessió es va tancar amb un plenari al final de l’elaboració dels dos 
debats paral�lels.  

Les dues sessions posteriors van tenir una dinàmica diferent, amb la supressió de qüestionaris de 
consulta i la potenciació de la tasca de debat. Així mateix, la pròpia marxa de les reunions van 
motivar la presència d’un únic grup plenari de discussió en lloc de dos, com va ser el cas de la 
primera de totes.  

0.3 SÍNTESI DEL PLH 

0.3.1 Diagnosi 

L’aplicació del grau d’exclusió residencial a les projeccions demogràfiques de llars permet 
quantificar el volum de noves llars que, de mantenir-se les condicions del mercat i les 
característiques de les pròpies llars, romandran excloses del mercat d’habitatge. En aquest sentit, 
es determina un arc en el grau d’exclusió que va entre 55,2% i el 66,0% en funció del nivell 
d’estalvi dels demandants en el moment de pagar el 20% d’entrada a l’habitatge. Des d’aquesta 
perspectiva, i considerant l’escenari demogràfic més plausible , el 55,2%-66,0% de la demanda 
representa 220-263 noves llars anuals amb necessitats per al bienni 2010-2011; 225-270 per al 
bienni 2012-2013; i 245-293 per al bienni 2014-2015.  
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Pel que fa a la rehabilitació, el parc d’habitatges està en bon estat, tot i què esdevé clau conèixer 
en detall les situacions en previsible pitjor estat a les zones del Turó Baix, Centre Històric i Marca 
de l’Ham (aquestes dues zones darreres amb Pla de Barris). També es considera d’interès conèixer 
en detall els possibles casos sobreocupats.  

En relació als recursos, actualment, s’ha realitzat una reestructuració de l’Àrea d’Urbanisme, on 
està l’Oficina Local d’Habitatge. A més, aquesta ha rebut a mitjans de 2009 un cert reforç, tant 
intern com a través de conveni amb la Fundació Ser.gi.  

0.3.2 Objectius i estratègies 

Objectius 

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

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

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

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

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

6. Consolidar l’OLH com a servei municipal vinculat a l’habitatge.  

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

 

Estratègies 

1. Generar nous contingents d’habitatge assequible 

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

2. 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.  

3. 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 

1. 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.   

2. 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:  

1. 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. 

2. Rehabilitació d’edificis, amb particular prioritat sobre aquells que presentin estat 
dolent o directament ruïnós.  
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3. Foment de la conservació i manteniment del parc existent en bon estat.  

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

5. 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:  

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

 

0.4 OBJECTIU DE SOLIDARITAT URBANA 

0.4.1 Consideracions prèvies 

L’article 73 de la Llei 18/2007 estableix que els municipis de més de 5.000 habitants hauran de 
disposar, en un període de vint anys, d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 
15% respecte del total d’habitatges principals existents. El creixement del nombre d’aquests 
habitatges obtingut a cada quinquenni mitjançant la nova construcció, la rehabilitació o 
l’adquisició, no podrà ser inferior al 25% del nombre d’habitatges que manquin per a arribar a 
l’objectiu final del 15% del total d’habitatges principals.  

En defecte del Reglament que haurà de concretar els conceptes d’habitatge destinat a polítiques 
socials i els mètodes de càlcul d’aquest objectiu, a continuació s’estableixen uns criteris 
provisionals per a quantificar l’objectiu per a un PLH.  

A partir de la seva enumeració a l’article 74 de la LDH i definició d’alguns d’ells a l’article 3, es 
consideraran habitatges destinats a polítiques socials els següents:  

1. Habitatges amb protecció oficial (preu concertat, règim general, règim especial, lloguer 
protegit o altres formes de cessió d’ús) : Habitatges de nova construcció que compleixin els 
requisits que estableixi la llei i que siguin així qualificats per la DGH.  

2. Habitatges de titularitat pública: Habitatges propietat d’administracions o empreses 
públiques no qualificats com a HPO.  

3. Habitatges dotacionals públics: Habitatges destinats a satisfer les necessitats temporals de 
persones amb dificultats d’emancipació o que requereixen acolliment o assistència 
residencial.  

4. Habitatges d’inserció: Habitatges gestionats per administracions públiques o per altres 
sense afany de lucre, que en règim de lloguer o d’altres formes d’ocupació es destinen a 
atendre persones que requereixen una atenció especial.  

5. Allotjaments d’acollida d’immigrants: allotjaments disposats per l’administració pública o 
per entitats amb finalitats socials per a acollir de manera temporal població immigrant amb 
necessitats d’acollida.  

6. Habitatges cedits a l’administració pública: Habitatges privats cedits a l’administració 
pública per a posar-los en lloguer, a canvi de garanties del seu manteniment i del 
cobrament dels lloguers.  

7. Habitatges privats en xarxes de mediació social: Habitatges privats integrats en xarxes de 
mediació per al lloguer, dintre del sistema de concertació pública-privada per a estimular 
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Figueres
Població a 1/1/2006 39.641
Parc d'habitatge total, 2006 20.508
Parc d'habitatge principal, 2006 14.353
15% d'habitatge principal (a) 2.153
Parc de lloguer anterior a 1985 (b) 681
Parc de titularitat pública (c)  219
Habitatges amb protecció oficial de venda acabats (92-06) (d) 494
Parc social existent, 2006 (f=b+c+d+e) 1.410
Font: elaboració de D'Aleph, a partir de dades del Pacte Nacional per l'Habitatge

als propietaris i inversionistes privats a la posada en el mercat de lloguer habitatges 
destinats a persones i llars amb dificultats de tot ordre per accedir al mercat lliure.  

8. Habitatges en contractes de copropietat: Habitatges de venda amb reserva parcial de 
titularitat per part de l’operador públic, a canvi de l’oferta d’un preu inferior al de mercat. 
Es basa en la regulació de la Comunitat de béns en el Codi Civil. 

9. Habitatges de preu intermedi: habitatges que disposen d’un preu a mig camí entre 
l’habitatge lliure i l’habitatge protegit.  

0.4.2 Metodologia per al càlcul de l’OSU 

El càlcul de l’OSU es realitza en dos temps. En primer lloc, es calcula el dèficit actual, al moment 
de realitzar el PLH. En una segona instància, i coneixent aquest dèficit, es determinaran els 
contingents necessaris d’habitatge assequible que permetin eixugar-lo i assolir, a la vegada, 
l’objectiu normatiu que preveu la presència d’un 15% del parc principal en qualitat d’assequible.  

A més, cal tenir en compte la restricció segons la qual, en cada quinquenni caldrà un creixement 
del parc assequible de, al menys, un 25% del nombre d’habitatges que manquin per a arribar a 
l’objectiu final del 15 % del total d’habitatges principals. 

En el moment actual, però, existeix una limitació en el càlcul de l’OSU: la impossibilitat fàctica de 
determinar amb fiabilitat la població de la ciutat dins de vint anys. El present Pla Local d’Habitatge 
incorpora unes previsions a sis anys, certament insuficients per al càlcul normatiu.  

Val a dir què, a manca d’un desenvolupament reglamentari de les disposicions de la LDH, es proposa 
que l’OSU, a efectes del present PLH, es calculi sumant els dos conceptes següents:  

• La part proporcional del dèficit actual. Es proposa que al llarg dels sis anys de 
desenvolupament del Pla Local d’Habitatge s’hagi d’assolir la 6/20 part d’aquest dèficit.  

• La part de l’objectiu imputable al creixement del sexenni, és a dir, el 15% de l’increment 
d’habitatges principals previst pel PLH en aquest dèficit.  

A banda de l’anterior, per al càlcul de l’Objectiu de Solidaritat Urbana (OSU) s’ha optat per partir 
de les dades publicades al Pacte per l’Habitatge a Catalunya relatives a parc social pendent. Per al 
municipi de Figueres, les xifres són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir d’aquestes dades, es procedeix al càlcul del dèficit present. No obstant això, serà necessari 
actualitzar la informació del quadre tant a efectes temporals (es limita al període 1992-2006) com 
de modalitats de parc assequible (per exemple, incorporar informació de borses de mediació, etc.). 
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Càlcul del dèficit actual OSU (escenari intermedi baix)
Parc d'habitatge principal, 2008 16.690
15% d'habitatge principal (a) 2.504
Parc social existent segons Pacte (b) 1.410
Actualització 2008 (c) 181

Parc social existent estimat 2007 (d)= (b)+(c) 1.591
Dèficit actual OSU (a)-(d) 913
Font: elaboració de D'Aleph, a partir de dades del Pacte Nacional per l'Habitatge i del PLH de 
Figueres

0.4.3 Resultat 

Tal i com s’ha comentat més amunt, la darrera xifra de parc social existent (1.410 unitats en 2006) 
és una dada que necessita ser actualitzada i completada, Actualitzada en tant es pot ampliar amb 
informació de l’any 2008, que al cas de Figuers es tradueix en incorporar els habitatges protegits 
acabats de 2007 i 2008. Aquestes dades són: 

• Habitatges protegits: 181 unitats. 

Això suposa què cal afegir aquestes 181 unitats d’habitatge assequible a la dada general de parc 
social existent.  

Així mateix, també es requereix d’una actualització, en la mesura del possible, de la dada de parc 
principal, que al Pacte es queda en l’any 2006. Al cas de Figueres, aquesta dada per a 2008 és de 
16.690 llars, equiparables a habitatges principals. Sobre aquesta dada es realitza l’aplicació del 
criteri del 15% que estipula la Llei.  

Per tant, en resum, el dèficit actual d’habitatges assequibles a Figueres és el següent:  

 

 

 

 

 

 

D’acord amb les dades disponibles, actualment, caldrien uns 913 habitatges assequibles addicionals 
per què es complís el criteri que estipula la Llei pel Dret a l’Habitatge en relació al criteri 
d’Objectiu de Solidaritat Urbana.  

Per tant, per al compliment del criteri d’OSU, d’acord amb la metodologia proposada, el PLH haurà 
de comptar com a primera xifra (que justificarà la reducció proporcional del dèficit actual) 

  913 habitatges de dèficit x (6/20) = 274 habitatges assequibles . 

A aquesta xifra caldrà afegir al resultant de cobrir el 15% de l’increment del parc principal previst 
per al final del període del PLH (any 2015).  

Segons l’escenari intermedi baix de les projeccions demogràfiques, considerat el més plausible en 
termes de llars, a Figueres hi hauran en 2015 un total de 19.853 llars. Aquesta xifra suposa un 
creixement, respecte a 2009, de 2.502 nous habitatges principals. Per tant, la segona meitat del 
càlcul de l’OSU vindrà donada pel càlcul següent:  

 2.502 llars x 15% = 375 habitatges assequibles.  

Per tant, la quantitat global d’habitatges assequibles que aquest PLH haurà de tenir en compte per 
a cobrir l’OSU per als propers sis anys serà:  

274+ 375 = 649 habitatges assequibles.  
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Càlcul de l'objectiu d'OSU per al present PLH

Dèficit actual (a) 913
Proporcionalitat sexennal (b= a*6/20) 274

TOTAL cobertura dèficit present (c) 274

Increment d'habitatges principals durant el PLH (d) 2.502
Objectiu del 15% (e=d*0,15) 375

TOTAL cobertura d'increment d'habitatges principals (f) 375

TOTAL OSU PLH (g=c+f) 649
Font: elaboració de D'Aleph

Resumim tot el procés en el següent quadre:  

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el volum de parc assequible generat pel PLH, equivalent a 541 habitatges d’obra 

nova més 110 mediacions de lloguer (total, 651 casos), queda complert el criteri previst per 

l’OSU. 

0.4.4 Ritme de creixement quinquennal 

El redactat de la Llei pel dret a l’habitatge determina que els municipis subjectes a l’OSU no només 
han d’assolir el criteri del 15% del seu parc principal com a assequible en vint anys, sinó que el 
creixement del nombre d’aquests habitatges obtingut en cada quinquenni mitjançant la nova 
construcció, la rehabilitació o l’adquisició, no podrà ser inferior al 25 % del nombre d’habitatges 
que manquin per a arribar a l’objectiu final del 15 % del total d’habitatges principals.  

Dissortadament, per poder complir aquest criteri ad litteram cal saber quin serà el parc principal 
d’un municipi a vint anys vista. Aquesta dada no existeix encara, de manera que no és possible 
facilitar una estimació quinquennal acurada. Com a contrapartida, el Pla proposa treballar amb 
l’estimació sexennal calculada més amunt i plenament compatible amb l’abast temporal del 
mateix.  
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1 ANÀLISI 

1.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL  

1.1.1 Situació i estructura territorial del municipi 

Figueres se situa al extrem nord-oriental de Catalunya, al centre de la comarca d’Alt Empordà, de 
la que es capital.  

El terme municipal original de Figueres era de 12,9 km2 als quals es van afegir 6,41 km2 de l’antic 
terme de Vilatenim, avui ja integrat al teixit urbá. Ara té una superfície de 19,09 km2, concentra 
42.809 habitants (INE 2008), resultant una densitat mitjana de 2.242 hab./km2. 

Esta limitada pel nord amb Cabanes i Vilabertran; al sud-est amb El Far d’Empordà, Peralada i Vila-
Sacra; al Oest amb Llers i Vilafant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figueres s’ubica al centre d’una extensa planura fluvial, a cavall entre l’extrem oriental de la 
Serralada Pirinenca i la Costa Brava, i es troba a 39 m d’altitud. El terme municipal està drenat al 
SE pel riu Manol (límit sud-est del terme del municipi), que forma en aquest sector un seguit de 
meandres. Es travessat també d’est a oest per la riera de Figueres que travessa el nucli urbà i 
desemboca a la Muga.  
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1.1.2 Estructura territorial 

La situació de Figueres al centre d’una comarca agrícola pròspera, amb un important turisme, al 
costat de vies de comunicació d’una gran importància, i el fet d’esser la primera ciutat al sud de la 
frontera, amb tots els avantatges econòmics i de moviment comercial i turístic que això comporta, 
ha contribuït al seu creixement modern i dinàmic.  

A més, Figueres es al centre d’un sistema urbà complex, articulat entre dos sistemes urbans i 
territorials diferents, amb dinàmiques urbanes diverses com són el sud de França i Catalunya. Es 
tracta de la primera gran ciutat al sud de França, i actua, de fet, com la principal ciutat d’entrada 
de l’Estat espanyol. 

A escala més local, Figueres es troba com a capçalera d’una area urbana consolidada, organitzada 
en tres corones funcionals, amb una mobilitat obligada creixent: 

-Una àrea d’influència màxima o pròpiament area funcional, amb una àrea de centralitat o de 
mercat de treball que té un abast comarcal 

-Una àrea urbana extensa, amb una mobilitat laboral intensa que aplega 35 municipis. 

-Una àrea urbana intensa, amb el major nivell de dependència, on es donen alguns creixements 
urbans en continu amb la ciutat de Figueres. Aquesta àrea aplega 16 municipis: Avinyonet de 
Puigventós, Borrassà, Cabanes, El Far d’Empordà, Fortià, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Ponts de 
Molins, Santa Llogaia d’Alguema, Vila-Sacra, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla i Vilanant.  

La major part del terme es troba ocupat per l’àrea urbana i els seus ravals. L’estructura del 
territori del terme municipal no comprèn cap enclavament, però compta amb barris allunyats o 
entitats separades del nucli central (Palol i Vilatenim). També existeixen alguns masos aïllats, els 
quals es troben repartits per tot el territori del terme. La zona urbana està envoltada bàsicament 
de zones de conreu, a excepció del nord-oest, amb una area important de zones de prats i 
herbassars al voltant del Castell de Sant Ferran.  
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1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Población 33157 33600 33823 34023 34493 35174 36338 37032 38884 39641 41115 42809
Fuente: INE

Evolució de la població total en Figueres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Població 

Figueres compta amb 42.809 habitants (INE 2008). Des de 1998 fins al 2008 la població empadronada 
al municipi ha sofert un creixement constant i moderat, que ha estat del 27,4% en 10 anys. En 
analitzar l’evolució demogràfica del municipi, el creixement demogràfic de Figueres es avui força 
més dinàmic que en comparació amb la evolució entre 1975 i 1998 quan es va produir una taxa del 
19,5%. 

 

 

 

 

 

Com es pot veure al gràfic següent, la repartició de la població es troba principalment (més de la 
meitat)al districte 1 i 4, que corresponen, en general, a la part oest del terme municipal, a partir 
del carrer Nou. Aquesta zona ha conegut al llarg del desenvolupament de la ciutat el creixement 
més intensiu.  
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Població per Districte en Figueres

Districte 4 

32,18%

Districte 3 

20,35%

Districte 2 

15,99%

Districte 1 

31,47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Estructura urbana: composició dels barris 

L’estructura urbana de Figueres es va construir al llarg de la història. El primer fet important es la 
carta reial de 1267, que proposa l’eixample del poble cap a llevant, duplicant així l’extensió del 
nucli antic. Aquest té una configuració medieval, amb carrers estrets. La trama urbana es 
plenament consolidada, amb la densitat edificatòria més forta del municipi. 

La ciutat segueix el seu creixement durant el segle XVIII i la primera part del XIX sobre els tres 
camins de sortida: el carrer Nou cap a Girona, el camí de la Jonquera i el de Peralada.  

A la primera meitat del XIX es produeix un petit eixample sobre el camí de Vilafant (N-260 cap al 
sud-oest), entre els carrers de Sant Pau i d’Olot, i diversos creixements cap a llevant, en el semiarc 
que es forma entre la carretera de Peralada i la de Girona.  

Entre el 1856 i el 1865, dates de la construcció de la nova carretera de Roses i l’arribada del tren, 
es fixa la planta de la ciutat fins a mitjans del segle XX.  

Durant aquest interval, el creixement s’estén cap al sud, prenent el ferrocarril com el límit pel 
cantó de llevant; es reomplen els intersticis que queden entre els creixements de les carreteres de 
sortida i, sobretot, s’equipa la ciutat: es construeix l’institut, el mercat, el teatre, etc..., i 
s’urbanitzen els espais urbans més significatius: el saló de la Rambla i el Parc Bosc. 

Desprès de la Guerra Civil, el creixement deixa de ser continu i passa a desenvolupar-se a salts, per 
paquets de promoció. En aquest període es construeixen els polígons socials, continua l’extensió cap 
al sud i creix el Poble Nou. El barri de la Marca de l’Ham és un exemple de polígon social que es va 
construir durant aquesta època. Aquest barri té una elevada densitat edificatòria per tal d’allotjar 
el màxim nombre de persones. Al Nord i al Sud de la ciutat, tant al barri d’Horta Capallera com al 
barri Rally Sud, es presenta las construccions d’habitatges plurifamiliars, amb edificis construïts en 
barres. 

A partir de finals de la dècada dels anys seixanta, les obres públiques tornen a ser protagonistes 
dels canvis urbans, amb la construcció successiva de les dues variants de la N-II i l’autopista. La 
primera variant (l’Avinguda Salvador Dalí) se situa a ponent, tocant les ultimes edificacions de la 
ciutat i recosint perifèricament els creixements cap al sud. La segona, aproximadament deu anys 
més tard, se situa a llevant, totalment exterior, formant una gran barrera que delimita un recinte 
interior segregat d’allò que és el territori comarcal. L’autopista és construeix a ponent, per darrera 
del Castell, sense cap incidència sobre el terme municipal, com una gran via segregada i connectada 
directament amb la N-II al nord i al sud de la ciutat. 
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Sistema de transport Mobilitat ocupacional Mobilitat no ocupacional

A peu 21.450 viatges/dia 24.700 viatges/dia

En transport privat 25.210 viatges/dia 23.950 viatges/dia

En transport col�lectiu 1.590 viatges/dia 900 viatges/dia

TOTAL 48.250 viatges/dia 49.550 viatges/dia

Fuente: Pla de Mobilitat urbana de Figueres-2008

Taula resumen de la mobilitat

Els creixements de la darrera tercera part del segle XX han estat, sobretot al sector de ponent, 
penjats de la primera variant de la N-II, amb polígons densos i creixements de baixa densitat 
(urbanització de pavelló, amb petita casa amb jardí com als barris de Culubret i Món Millor-Bon 
Pastor), i sobre la carretera de Roses al Recinte Firal.  

1.1.5 La xarxa viaria i mobilitat  

L’estructura viaria de Figueres ve determinada pel traçat de dues carreters que travessen la ciutat, 
les quals formen un sistema radial que constitueix l’estructura bàsica de la seva forma i han marcat 
el seu creixement urbanístic. Figueres és per això la ròtula i el punt d’encreuament de la Nacional II 
(que agafa el nom de Carrer Nou al centre de Figueres) en el sentit nord-sud i de la N-260 
(denominada Carrer Empordà dins Figueres) en el sentit oest-est. 

Aquests dos eixos es van encreuar antiguament el centre de Figueres, dins de les muralles. Sobre 
aquesta estructura nomes s’han produït dos canvis significatius: la substitució, a mitjans del segle 
XIX, de l’encreuat al nivell de la Rambla i la construcció d’una carretera de nova planta cap a Roses 
(carretera C-68). Aquest canvi va traslladar el centre urbà a la Rambla. L’altre canvi, un segle 
desprès, va ser la construcció de la variant de la N-II per ponent, amb un traçat ajustat a la cara 
oest del nucli, com a una via urbana (l’avinguda Salvador Dalí). Aquest canvi va deixar oberta la 
ciutat cap a la plana comarcal i va reforçar el creixement sobre l’oest. Avui aquesta via es 
l’avinguda que articula la ciutat històrica i els seus creixement amb les extensions residencials 
modernes de ponent. 

L’autopista AP-7 i la variant de la N-II a llevant, construïdes posteriorment, han encerclat la ciutat i 
els seus entorns sense que això hagi repercutit en la forma i articulació de Figueres. Tant una via 
com l’altra han servit com a perifèrics de distribució del transit urbà: la primera, com a corredor de 
ponent, al peu del Castell per evitar qualsevol interferència i la segona com a distribuïdora dels 
transit cap ala costa. 

El ferrocarril, des de la seva implantació no ha tingut cap modificació, però ha bloquejat en certa 
mesura el creixement de la ciutat cap a l’est, representant una frontera forca important en el 
paisatge del territori del municipi de Figueres. 

Al nivell de la mobilitat, aquests eixos principals, destacats anteriorment, corresponen als principals 
eixes de mobilitat de la ciutat. Els principals fluxos de circulació s’orienten de nord a sud, a la N-II, 
i d’est a oest a la N-260 i la C-68. Un altre eix important és la Ronda del Sud, circumval�lació que 
permet connectar amb la carretera C-68 sense passar per el centre de la ciutat.  
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Destinació Distància

Girona 36 km

Aeroport Girona-Costa Brava 50 km

Perpinya 65 km

Barcelona 136 km

Aeroport del Prat 160 km

Taula resumen de les distancies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Figueres-2008 

Pel que fa al ferrocarril, a dia d’avui l’estació esta ubicada al centre de la ciutat i hi tenen parada 
tots els trens de la línia internacional Barcelona-Portbou/Cerbère, les unitats que fan de pont 
directe amb Barcelona i els trens amb destí a Madrid i altres punts de l’Estat. En els propers anys es 
preveu l’arribada del TGV que unirà de manera ràpida Figueres amb les principals ciutats espanyoles 
i europees.  

Al costat de l’estació de tren, hi ha ubicada l’estació d’autobusos, actua com a punt de parada de 
línies internacionals, així com de sortida i arribada del autobusos de les línies catalanes i comarcals. 

La ciutat està situada a únicament 50 km del aeroport de Girona, molt important a Espanya pel que 
fa a companyies de baix cost i vols xàrter. Degut al creixement de l’aeroport -que ha conegut un 
espectacular increment de viatgers- passant de 550.000 passatgers en 2002 a més de 5.500.000 en 
2008, s’ha hagut d’avançar la revisió del pla estratègic de l’aeroport. S’ha proposat la construcció 
d’una segona pista paral�lela de l’actual i l’ampliació de l’edifici terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració d’Aleph 
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Categoria Equipement Categoria Equipement

Administració Casa de la Vila Esportius complex poliesportiu Parc del Castell

Administració Caserna de Bombers Esportius Camp de futbol de la Cra de la Duana

Administració Escorxador Comarcal Esportius Equipaments esportius dels Baladres

Administració Sector sud EDAR Esportius Complex poliesportiu de la Fundació Espotiva Figueres

Administració Antic ajuntament de Vilatenim Esportius Camp de futbol municipal de Vilatenim

Administració Fisersa ecoserveis (oficines i parc mòbil) Esportius Camp de futbol Cra EL PAR

Administració Deixxalleria Municipal Sanitaris i assistencial Hospital de Figueres

Administració Seguretat Social Sanitaris i assistencial CAP Tramuntana

Administració Antic Jutjats Sanitaris i assistencial Clinica Catalunya

Administració Oficines municipals del Firal Sanitaris i assistencial Asil Vilallonga

Administració Ofert a la Guarcia Civil (caserna guardia civil) Sanitaris i assistencial Clínica Sta Creu

Administració Mossos d'Esquadra Sanitaris i assistencial Residència geriàtrica Els Arcs

Administració Jutjats Sanitaris i assistencial CAP Sud + casa de l'agricultura

Educatius IES Deulofeu Socio-culturals Patronat de la Catequistica

Educatius Llar d'infans els Pins Socio-culturals Teatre Museu Dalí

Educatius Col�legi Escolàpies Socio-culturals Esglesia de St Pere de Figueres

Educatius IES Cendrassos Socio-culturals Centre socio-cultural Caputxins

Educatius Llar d'infans Xuclament Socio-culturals Casino Menestral Figuerenc

Educatius CEIP Salvador Dalí Socio-culturals Antiga Biblioteca

Educatius IES Munturiol Socio-culturals Centre Cultural Molí de l'Anguila

Educatius CEIP Josep Pallach Socio-culturals Centre Civic Marca de l'Ham

Educatius Col�legi la Salle Socio-culturals Esglesia de St Joan de Vilatenim

Educatius CEIP Anicet de Pagès Socio-culturals Palau Firal

Educatius Fundació Clerch i Nicolau Socio-culturals Teatre Municipal

Educatius IES Muntaner Socio-culturals Societat Cultural Erato

Educatius CEIP Sant Pau Socio-culturals Esglèsia de la immaculada

Educatius Llar d'Infans Bon Pastor Socio-culturals Biblioteca Carles Pages de Climent

Educatius Escola d'adults Bon Pastor Socio-culturals Casal d'avis

Educatius CEIP Pous i Paguès Socio-culturals Antic alberg de joventut

Educatius CEIP Joaquim Cusí Socio-culturals Parroquia Bon Pastor

Educatius IES Olivar Gran Socio-culturals Antiga escola Culubret

Educatius CEIP Amistat Socio-culturals Centre cívic i social del Parc Nou

Educatius CEIP Mª Angels Anglada

1.1.6 Equipaments i dotacions més importants 

A continuació, se cita una llista no exhaustiva dels principals equipaments locals de Figueres, 
elaborada a partir del plànol de la pagina següent: 
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1.2 PARC D’HABITATGES EXISTENTS 

1.2.0. Consideracions prèvies  

En aquest apartat es recolliran les dades sobre el parc d’habitatges existent, i s’analitzaran tant des 
de el punt de vista de les seves característiques físiques (tipologia edificatòria, dimensions, 
antiguitat, estat de conservació, equipaments, etc) com d’ús i propietat (habitatges principals, 
secundaris o buits, propietat pública o privada, règim de tinença, grau d’endeutament, etc.). Així 
mateix, es tindran en compte aspectes com ara l’adequació de les instal�lacions analitzades i el 
compliment de la normativa d’edificació.  

L’anàlisi es farà en general a partir de les dades existents al darrer Cens d’habitatges, i inclourà la 
comparació de les dades del municipi amb les de la província de Girona. Així mateix, 
s’utilitzaran, quan es disposin, les dades que siguin d’utilitat per part de l’Ajuntament o 
d’altres institucions. 

En especial s’haurà d’avaluar el parc existent d’habitatges buits, diferenciant-lo dels ocupats i dels 
de segona residència, i posant-lo en relació amb les dades sobre característiques físiques i 
propietat, al ser potencialment una eina per a solucionar els dèficits que es detectin en la fase de 
diagnosi.  

Finalment, juntament amb l’anàlisi de l’anterior anomalia d’ús, s’estudiaran altres usos anòmals 
com l’infrahabitatge i la sobreocupació. 

 

1.2.1. Característiques físiques i problemàtica de conservació i adequació a la 
normativa 

1.2.1.1 Tipologia edificatòria 

El parc d’edificis de Figueres es diferencia força de la distribució típica de la província de Girona. A 
la demarcació es presenta una majoria dels municipis amb un percentatge més alt d’edificis 
unifamiliar (dos terços d’unifamiliar contra un terç de plurifamiliar); a Figueres, per la seva banda, 
es presenta una repartició de quasi la meitat per a cadascun de aquests dos tipus d’edificis. Així, un 
54,4% dels edificis son unifamiliars, el que representa, més o menys, al mateix volum d’edificis 
plurifamiliar.  

Com és lògic, el parc plurifamiliar aplega un percentatge de llars proporcionalment superior 
(diverses famílies resideixen a un mateix edifici). Així mateix, el 45,6% d’edificis plurifamiliars 
suposen un al voltant del 85% del parc d’habitatges existent al municipi, circumstància que deixa 
poc pes al parc d’habitatge unifamiliar, que assoleix únicament un 15% de les llars. Una dada 
interessant és el significatiu percentatge d’edificis residencials amb locals incorporats, força 
superior al de la mitjana provincial. Aquest fet és explicable, sense dubte, per la capitalitat de la 
ciutat, que actua com a pol comercial. 

A banda, cal citar l’anomalia dels edificis principalment amb locals i compartits amb algun 
habitatge. Tant a Figueres com a la província, no es contemplen edificis d’aquest tipus, mentre que 
sí que es comptabilitzen llars residents en immobles d’aquestes característiques, per bé que en 
percentatges molt baixos. Això només pot explicar-se per una deficiència a la dada Censal. Val a dir 
que el molt reduït volum de casos sota aquesta circumstància recomana no incorporar-los a la taula 
següent:  
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.

ANÀLISI DEL PARC EXISTENT: tipologia edificació del  parc existent destinat principalment a habitatge, en 
valors absoluts i relatius, segons edificis  i llar s.Figueres. Any 2001.
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Tipologia dels habitatges nous acabats, Figueres, 2002-2008

Habitatges 

unifamiliars

6,7%

Habitatges 

plurifamiliars

93,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com ha evolucionat aquesta estructura amb posterioritat a 2001? Les dades de la Direcció General 
d’Habitatge permeten fer una aproximació, tot tenint en compte que es tracta d’una font diferent i 
no del tot compatible amb la censal. 

En tot cas, la distribució per tipologies entre 2002 i 2008 ha anat de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els habitatges unifamiliars han suposat un 6,7% de l’obra nova acabada des de 2002 i d’acord amb el 
Cens, el parc unifamiliar incorporava fins a 2001 un 14,4% de casos. Això implica que el creixement 
del municipi en matèria d’habitatge dels darrers anys ha potenciat molt més la construcció 
d’habitatges plurifamiliars, normalment més rendibles per les seves inferiors dimensions. 

 

1.2.1.2 Dimensió i programa 

La superfície mitjana dels immobles de Figueres és visiblement inferior a la de la demarcació de 
Girona. 
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Distribució de superfícies dels habitatges nous, De marcació de 
Girona, 2002-2008
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.
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ANÀLISI DEL PARC EXISTENT: superfície del parc d’ha bitatge, en valors absoluts i relatius. Figueres. A ny 2001.
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Distribució de superfícies dels habitatges nous, Fi gueres, 2002-
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Així, els quasi 95 metres quadrats de mitjana locals queden a certa distància dels 102 de la 
província. Cal incidir en l’aportació major de casos unifamiliars a la demarcació respecte al 
municipi, circumstància coherent amb les dades de superfície mitjana. En aquest sentit, es pot 
observar com els percentatges de les superfícies entre 61 i 105 metres quadrats són majors a 
Figueres que al conjunt provincial. 

Val a dir que la mostra en mercat obtinguda a l’Estudi de l’Oferta d’aquest mateix Pla Local 
d’Habitatge presentava una superfície mitjana força semblant, al voltant dels 93 metres quadrats. 
Però, l’obra nova al primer semestre de 2009 mostrava una superfície (87 m2) un 17,2% inferior a la 
de segona mà (102 m2).  

A banda de l’anterior, des de 2001 el nivell constructiu ha estat molt elevat tant a Figueres com a la 
demarcació gironina. Això ha tingut una translació pel que fa a superfícies1: 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Direcció General d’Habitatge, Generalitat de Catalunya 

Des de 2001, l’estructura de superfícies –amb les oportunes reserves provocades per la presència de 
dues fonts d’informació diferents- presenta una superfície construïda mitjana ponderada a l’entorn 
dels 102 metres quadrats. Aplicant un factor de 0,8 per a comparar-la amb les dades censals (que 
tracten superfícies útils) resulta una superfície útil mitjana a Figueres d’uns 82 metres quadrats per 
a les construccions posteriors a 2001. Això pot explicar-se, en part, per la generació d’habitatges de 
dimensions força reduïdes amb posterioritat a 2001.  

Si s’accepten les superfícies útils anteriors (95 metres quadrats per als habitatges de fins a 2001 i 82 
metres quadrats per als posteriors) es pot inferir la superfície útil mitjana a Figueres, a partir de 

                                                 

1 Dissortadament, la segmentació que proposa el Cens no és compatible amb la que facilita la Direcció General 
d’Habitatge i, per tant, no es pot construir una sèrie completa de superfícies que enllaci el període anterior a 
2001 amb el posterior.   
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ANÀLISI DEL PARC EXISTENT: programa (habitacions) d el parc d'habitatges, en valors absoluts i relatius . 
Figueres. Any 2001.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
Total

habhab hab hab hab hab hab hab hab hab
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s % Província 0,6% 2,6% 10,8% 18,6% 32,4% 23,1% 6,4% 2,9% 1,1% 1,5% 100,0%
% Municipi 0,6% 3,4% 20,2% 24,0% 26,4% 18,7% 4,5% 1,3% 0,5% 0,5% 100,0%
Total municip 68 420 2492

Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001 i visats del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona.
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l’estimació de la quantitat de parc. Així, els habitatges construïts des de 2002 suposen 
aproximadament un 20,8% del parc del municipi (es pot comprovar el potent efecte del boom 
immobiliari). Per tant, l’anterior a 2002, si es menysprea el volum d’enderrocaments, suposaria el 
79,2% restant. Aplicant aquests percentatges a les superfícies anteriors, s’obté la mitjana 
ponderada que aproxima la superfície útil actual del parc d’habitatges de Figueres: 
aproximadament 92 metres quadrats. 

 

 

 

 

 

 

La presència d’un parc constituït amb una proporció força important d’habitatge plurifamiliar fa 
que l’estructura de la programació funcional (nombre d’habitacions2) doni més preeminència als 
casos amb tres, quatre i cinc habitacions. De fet, dos de cada tres habitatges està en alguna 
d’aquestes situacions.  

 

1.2.1.3 Antiguitat, estat de conservació i patologies constructives 

Per establir l’antiguitat del parc d’edificis de Figueres s’ha afegit a la informació del Cens les dades 
d’habitatges acabats derivada dels visats d’obra nova del Col�legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de Girona fins a 2008 –desembre-. El resultat és el que es descriu al quadre següent: 

 

 

 

 

 

En termes generals, el parc d’edificis local és igual de jove (42,4 anys de mitjana d’antiguitat) que 
el de la demarcació de Girona (42,5 anys). Així mateix, s’observa com Figueres va conèixer un 
creixement més fort durant les dècades dels 50 i 60, mentre que a la província de Girona es va 
observar als 70 i 80. 

Pel que fa a l’estat de conservació, la taula següent mostra com, previsiblement, la major part del 
parc de Figueres està en bon estat.  

 

 

 

 

 

                                                 

2 Cal dir que per al Cens, com a habitació no s’inclouen banys, vestíbuls, passadissos i terrasses obertes, però sí 
la cuina i les terrasses tancades. Per tant, “habitació” no és equivalent a “dormitori”. 
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.
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ANÀLISI DEL PARC EXISTENT: estat de conservació del parc exi stent destinat principalment a habitatge, en valors absolu ts i
relatius, segons edificis, llars per règim de tinen ça i població per origen. Figueres. Any 2001.
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ANÀLISI DEL PARC EXISTENT: Accessibilitat i 
ascensors. Figueres. Any 2001.
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Però, el percentatge de casos en bon estat és lleugerament més baix que el provincial.  

A banda, s’aprecien percentatges de població en habitatges en estat deficient i dolent per als grups 
de població en lloguer i estrangera visiblement superiors als resultants per al conjunt poblacional. 
Això indicaria que algunes situacions d’arrendament no s’estaria desenvolupant un adequat 
manteniment de la finca. El mateix succeeix amb els casos d’estrangers, tot i que en 2001 encara 
no es podia observar un volum d’immigració des de països del tercer món i de l’Est europeu com el 
de sis anys després, per bé que ja existia.  

De fet, des de l’any 2000, i fins a 2008, la població estrangera extracomunitària (Idescat) ha 
augmentat considerablement, tot passant de 1.850 persones (corresponent a 5,44% de la població 
total) al principi del període a 11.473 (26,80% de la població total) durant l’any passat3. Per tant, 
sembla evident pensar que si les seves condicions econòmiques són previsiblement precàries a la 
major part de casos, aquesta tendència apuntada fins a 2001 s’haurà potenciat en poder accedir en 
molts casos només a immobles a preus més econòmics i, per tant, en condicions més precàries. 

 

1.2.1.4 Accessibilitat i ascensors 

Les llars de Figueres presenten una situació d’accessibilitat lleugerament millor a la del conjunt 
provincial4. Això es nota especialment a la variable ascensor, més que no pas a la de condició 
accessibilitat, més a prop de la mitjana provincial. En efecte, cal observar una força bon nivell 
d’equipament dels edificis amb ascensor.  

 

 

 

 

 

                                                 

3 Per contra, la població amb nacionalitat espanyola va disminuir, tot passant de 32.173 persones en 2000, a 
31.336 en 2008. 
4 Es defineix accessibilitat com la capacitat d’accedir a un habitatge des del carrer en cadira de rodes sense 
ajut extern.  
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Demarcació de Girona
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.
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ANÀLISI DEL PARC EXISTENT: mancances del parc dels habitatges, en valors absoluts i 
relatius, segons llars per procedència de la person a de referència. Figueres. Any 2001.
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També es pot observar una proporció més gran d’edificis amb ascensors a Figueres respecte a la 
demarcació de Girona, a priori esperable en un entorn amb una proporció més important del parc 
d’edifici plurifamiliar. Val a dir què la significativitat de la disponibilitat d’ascensor es troba als 
edificis amb tres i més plantes:  

 

Ascensor en edificis de 3 i més plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, la situació en 2001 del parc de la localitat pel que feia a disponibilitat d’ascensors estava 
en millor situació que la mitjana de la demarcació.  

Una dada recent, de 2008, circumscrita al Centre Històric, assegurava que en aquesta zona el 
nombre d’edificis amb 4 o més plantes sense ascensors suposava el 82,17% del total d’aquest 
subgrup d’habitatges. 

 

1.2.1.5 Adequació de les instal�lacions 

En general, no hi ha diferències importants entre la demarcació i el municipi en matèria 
d’adequació de les instal�lacions. En general, el parc local està dotat raonablement de serveis i 
hi ha molt pocs casos de situacions amb mancances greus5. Només la disposició d’aigua calenta 
central (circumstància molt lligada a la presència d’habitatge unifamiliar) és sensiblement 
desfavorable a Figueres.  

També és destacable el major percentatge de casos sense bany o dutxa i sense calefacció en llars 
on la persona principal és estrangera, fet que podria relacionar-se, fins a cert punt, amb el ja 
comentat pitjor estat relatiu del parc ocupat per aquestes persones.  

 

 

 

 

 

                                                 

5 Veure anàlisi d’infrahabitatge per a un major detall.  
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.
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1.2.2. Característiques de tinença i ús  

1.2.2.1 Propietat 

En relació a la propietat, Figueres presenta una estructura on el règim vertical (un únic propietari 
de l’edifici) es dona en un 53,2% d’habitatges. Cal tenir en compte que els habitatges unifamiliars 
suposen un 14,43% del conjunt de parc. Per tant, es pot inferir que la propietat vertical està força 
estesa també entre els edificis plurifamiliars.  

 

1.2.2.2 Règim de tinença 

En relació a la propietat, Figueres no presenta una estructura gaire diferent a la de la demarcació 
de Girona, especialment en les diverses variants contemplades de compravenda. Potser cal citar un 
percentatge de lloguer visiblement superior al municipi. 

Més interessant és la dada referent als estrangers. Ja en 2001, el 60,7% d’aquests es residien en 
règim de lloguer, en fort contrast amb el valor global de la localitat, situat en el 22,8%.  
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Règim de tinença parc dels habitatges, en valors ab soluts i relatius, segons llars i població. Figuere s Any 2001.
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Font: elaboració pròpia segons dades del Cens 2001.
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1.2.2.3 Tipus d’ús 

La dada més interessant resultant dels usos dels habitatges de Figueres és l’elevat percentatge 
d’habitatges principals (70,0%) en relació amb la demarcació (51,7%). La contrapartida és la molt 
baixa presència d’habitatges secundaris (8,6%), molt inferior a la mitjana provincial (34%).  

Així mateix, es presenta un nivell d’habitatges buits superior a la mitjana (20,9%) en relació amb el 
conjunt provincial (12,7%). Amb molta probabilitat, el còmput global d’habitatges buits a Catalunya 
estigui sobrevalorat pel Cens (alguns estudis centrats en municipis de la província de Barcelona han 
registrat dades de parc vacant molt inferiors a la censals). En tot cas, l’anàlisi d’habitatge buit 
basat en consums d’aigua permetrà actualitzar i esbrinar la situació relativa a aquesta anomalia en 
l’ús dels habitatges.  
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Habitatges principals segons nombre de persones que hi 
resideixen. Figueres, 2001.

 

1.2.2.4 Ocupació 

Segons els Cens de 2001, el 97,01% de les llars de Figueres estaven formades per cinc o menys 
persones. Només un residual 1,10% de casos estava per sobre de les sis persones per llar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val a dir que, d’aquestes llars, els casos de risc de sobreocupació (amb més de sis persones 
censades) suposaven casos molt minoritaris.  

En 2001 el Cens no va detectar excessives situacions d’elevat risc de potencial sobreocupació. Ara 
bé, des de llavors, els anys transcorreguts i la presència de grans fluxos migratoris des d’ençà 
recomanen observar què succeeix en l’actualitat a través de dades de Padró. 

1.2.3 Característiques de tinença i ús i detecció de situacions d’utilització 
anòmala  

Tot i l’avenç indubtable que s’ha produït durant els darrers quaranta anys en la millora de les 
condicions dels habitatges, així com en la seva utilització adequada, encara avui és possible trobar 
amb certa facilitat situacions anòmales pel que fa a aquests ítems.  

De fet, les creixents dificultats per accedir a un habitatge al mercat lliure, així com l’increment 
espectacular de la població espanyola i catalana poden acabar influint en un canvi de tendència en 
la millora abans esmentada.  

A banda d’això, l’article 14 de la Llei del Dret a l’Habitatge preveu la normalització dels Plans 
Locals d’Habitatge (en endavant, PLH) com a eina de planificació de la política d’habitatge a seguir 
per un municipi. L’apartat e) especifica que els PLH han de contenir una anàlisi de les situacions 
d’infrahabitatge i dels edificis d’habitatges i habitatges que no compleixen les condicions de 
qualitat definides en aquesta Llei. Per la seva banda, l’article 22 especifica que s’entén per 
qualitat d’un habitatge, el conjunt de característiques i prestacions que ha de reunir per complir 
eficientment la seva funció social, adaptades als estàndards de seguretat i confort adequats a cada 
moment. 
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Les anteriors definicions suposen que els Plans Locals d’Habitatge han d’incorporar anàlisis del que 
l’article 41 de la Llei del Dret a l’Habitatge anomena situacions anòmales en l’ús dels habitatges: 
infrahabitatge, sobreocupació i desocupació (aquestes dues situacions darreres explicitades com a 
incomplidores de la funció social definida a l’article 5).  

No obstant això, la detecció d’aquestes situacions és sempre complicada, degut a la seva 
irregularitat –que les obliga a mantenir-se al marge de la llum pública- i la manca d’adequats 
registres públics que permetin evidenciar la seva presència.  

Les tres situacions a analitzar –desocupació, infrahabitatge i sobreocupació- són prou diferents 
entre sí com per a què les metodologies per al seu respectiu estudi no siguin, a priori, del tot 
compatibles. En aquest sentit, el present manual les tractarà per separat.  

Al llarg de les properes línies, s’analitzaran els nivells d’anàlisi bàsic per a cadascuna de les 
anomalies especificades al paràgraf anterior. El nivell bàsic d’anàlisi seria aquell que es queda 
només amb la informació procedent del processat de bases de dades d’origen estadístic o secundari, 
en general. Per aquest motiu, és fonamental identificar quines són, i quina cobertura tenen en cada 
cas, per si calgués combinar informació procedent de diferents fonts. 

1.2.3.1 Anàlisi de l’infrahabitatge  

Metodologia 

Per a poder disposar d’informació en aquest nivell analític l’única informació sistematitzada a nivell 
local és la que aporta el Cens de 2001, en forma de les diverses variables estrictes d’habitabilitat –
aquelles què, per sí soles ja suposen causa d’infrahabitatge, és a dir, d’impossibilitat de concessió 
de la cèdula d’habitabilitat. Tot i que, necessàriament, s’ha d’atorgar certa credibilitat a aquesta 
font degut al caràcter principal dels habitatges consultats, val a dir què no és una font exempta de 
grans riscos per la seva antiguitat.  

En aquest sentit, en paral�lel, s’ha consultat als tècnics locals competents en habitatge, amb 
l’objecte de detectar possibles estudis o bancs de dades existents relatius a l’estat del parc 
existent o a les seves característiques relacionades amb l’habitabilitat.  

En qualsevol cas, les properes línies descriuran la informació disponible a partir de l’INE, amb la 
qual es construirà un interval aproximatiu mínim d’infrahabitatge al municipi. Aquesta informació 
serà complementada i matisada amb dades d’expedients de rehabilitació posteriors a 2001. 

Anàlisi 

Al punt anterior s’ha parlat de tres variables d’habitabilitat facilitades per l’INE. Aquestes són:  

• Manca de serveis o lavabos dins de l’habitatge. 

• Carència d’evacuació d’aigües residuals: casos on no hi ha sistemes d’evacuació, sigui via 
clavegueram, sigui mitjançant sistemes alternatius com, per exemple, foses sèptiques. 

• Edificis en estat de conservació ruïnós o dolent:  

o Estat dolent: l’edifici es té esquerdes acusades o panxes a qualsevol de les façanes, 
esfondraments o manca d’horitzontalitat en sostres o sòls, així com la possibilitat 
de pèrdua de sustentació de l’edifici. 

o Estat ruïnós: l’edifici on es troba l’habitatge es troba apuntalat, s’està trametent la 
declaració oficial de ruïna o existeix una declaració oficial en aquest sentit (la 
consideració de ruïna comporta l’ocupació de l’immoble).  

A més d’aquestes variables, que seran les que s’utilitzaran per a construir l’interval mínim 
d’infrahabitatge, el Cens aporta un parell d’estadístiques més que poden complementar a aquestes, 
sense arribar, no obstant això, al mateix grau explicatiu. Aquestes estadístiques addicionals no 
permetran aportar dades concloents sobre infrahabitatge, però sí que serviran de suport a les a dalt 
explicades. Són:  



 1 ANÀLISI  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

30 

Municipi Parc 
principal

SI NO % SI/parc 
total

AU COMPACTA DE FIGUERES 17.122 174 16.948 0,73%

Avinyonet de Puigventós 301 4 297 1,03%

Borrassà 178 1 177 0,52%

Cabanes 273 2 271 0,57%
Far d´Empordà (El) 141 1 140 0,58%

Figueres 12.357 147 12.210 0,83%

Fortià 194 0 194 0,00%

Llers 353 5 348 1,09%

Navata 282 3 279 0,60%

Ordis 116 1 115 0,53%
Peralada 503 1 502 0,13%

Pont de Molins 161 2 159 1,11%

Santa Llogaia d´Àlguema 99 0 99 0,00%

Vila-sacra 140 0 140 0,00%

Vilabertran 281 2 279 0,59%
Vilafant 1.353 2 1.351 0,13%

Vilamalla 281 3 278 0,76%

Vilanant 109 0 109 0,00%

Manca de servei o lavabo dins l'habitatge principal. Àrea urbana
compacta de Figueres, 2001.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

• Superfície de l’habitatge: el Cens permet saber quins habitatges tenen menys de 30 metres 
quadrats. Aquesta superfície és la mínima legal per obra nova i producte de gran 
rehabilitació, de manera què, en principi, tots els d’aquest grup censal serien il�legals. Ara 
bé, el Cens és de 2001 i el Decret, de 2003. Així, tots els casos inclosos al Cens serien 
considerats al Decret com de segona mà. I aquí, els mínims legals són de 20 i, fins i tot, de 
15 m2. Per tant, el bloc de superfícies inferiors a 30 m2 no donaria informació absoluta sobre 
infrahabitatge. Només es podria afirmar que inclou aquells habitatges amb superfícies 
il�legals. Per tant, la seva informació, doncs, ha de ser presa com un reforç a les dades 
obtingudes per a la resta de variables (evacuació, estat de conservació, etc.). 

• L’altra variable de reforç és el que el Cens anomena “indicador d’habitabilitat” Aquest 
indicador considera una sèrie de circumstàncies dels immobles, algunes de les quals són 
clarament causes d’infrahabitatge i d’altres, només circumstàncies que poden fer què un 
habitatge sigui més o menys comfortable o habitable . 

Aquest indicador s’utilitza per als habitatges familiars principals, aquells utilitzats durant 
tot l’any o la major part de l’any com a residència habitual d’una o més persones. Les 
puntuacions d’habitabilitat prenen els valors de 0 a 100 en funció de les condicions en les 
que es trobi l’habitatge. Cada habitatge parteix d’un valor de 100 i s’hi resta certa 
quantitat en funció de si compleixen les següents condicions, fins a un mínim de 0.  

 

Resultats  

En relació a la manca de servei o lavabo, els resultats del Cens per a Figueres, en relació amb la 
seva Àrea urbana compacta6 determinava el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot comprovar com, per aquest ítem, Figueres presenta un valor mitjà superior al del conjunt 
comarcal, per bé que de forma molt lleu. Per tant, no s’aprecia una problemàtica comparativa greu 
sobre aquest particular, to i què sí que és visible.  

No obstant això, què hi podem saber del municipi internament? La següent taula informa de la 
distribució dels casos amb manca de servei o lavabo a Figueres per entitats de població7: 

                                                 

6 En el document “Estratègia Urbana i Territorial de Figueres per al segle XXI” es defineix una àrea urbana 
compacta de Figueres construïda pels municipis que apareixen a les taules. Aquests municipis tenen en comú 
ser limítrofs amb Figueres i mantenir serveis de manera conjunta amb la ciutat, a més de fluxos de mobilitat 
elevats. Contemplem aquesta agrupació com a més interessant per a l’anàlisi que la del conjunt de l’extensa 
comarca. 
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Entitat de població Parc 
principal

SI NO % SI/parc total

TOTAL FIGUERES 12.357 147 12.210 0,83%

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 286 2 284 0,51%

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 452 7 445 1,20%

Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 673 2 671 0,22%

Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 434 4 430 0,63%

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 406 9 397 1,59%

Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 715 3 712 0,36%

Secció 1.7 (Horta Capallera) 471 8 463 1,30%

Secció 1.8 (Port Lligat) 347 11 336 2,37%

Secció 2.1 (Nucli Antic) 349 4 345 0,51%
Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 440 6 434 0,80%

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 277 7 270 1,70%

Secció 2.4 (Eixample) 717 4 713 0,40%

Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 315 7 308 1,46%

Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 264 5 259 1,04%

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 414 9 405 1,45%

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 511 4 507 0,56%

Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 527 5 522 0,75%

Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 766 14 752 1,26%

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 588 11 577 1,23%

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 653 2 651 0,21%

Secció 4.3 (Correus) 531 5 526 0,66%

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 785 3 782 0,26%

Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 785 12 773 1,16%

Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 282 3 279 0,96%

Secció 4.8 (Rally Sud) 369 0 369 0,00%

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Manca de servei o lavabo dins de l'habitatge principal. Figueres.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb la taula anterior, només el 0,83% del parc total d’habitatges (no únicament del 
principal, origen de la informació) afirmava no disposar de servei o lavabo dins de l’habitatge. Amb 
la distribució per seccions, es pot veure que aquesta anomalia és present en major o menor grau a 
quasi la totalitat del municipi. Però, per l’altre costat, cal destacar la secció 4.8 (Rally Sud) com 
únic districte que no té aquesta mancança.  

Quant a la manca de sistemes d’evacuació d’aigües residuals, només el 0,34% del parc de l’Àrea 
urbana compacta de Figueres presentava aquesta anomalia. Aquest percentatge es veia 
notablement superat en el cas d’alguns municipis (ombrejats amb color taronja), com ara Navata i 
Pont de Molins. De fet, més de la meitat dels municipis de l’Àrea urbana presentaven una proporció 
superior a la comarcal. En canvi, la capital, Figueres, es situa molt per sota de la mitjana comarcal, 
amb únicament 0,08% de casos presentant aquesta deficiència. 

Una anomalia com aquesta té més facilitats per donar-se en entorns de presència d’urbanitzacions 
d’habitatge unifamiliar, especialment si aquestes inclouen casos d’autoconstrucció, no sempre 
respectuoses amb la normativa edificatòria existent o molt antigues i pendents de grans reformes.  

També té més probabilitats de trobar-se en barriades antigues construïdes per a acollir de manera 
massiva a una gran quantitat de població nouvinguda. Tot i què normalment estaven mínimament 
dotades de serveis, en ocasions aquests mostraven clares senyals d’insuficiència. 

                                                                                                                                                         

7 A diferència de l’estudi del parc, per a la detecció d’infrahabitatge s’ha treballat fins al nivell de secció 
censal, en el benentès que es tracta d’una problemàtica prou delicada com per a què sigui interessant 
aprofitar aquesta possibilitat facilitada pel Cens.  
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Municipi Parc 
principal

Claveguer
am

Altres 
tipus

No 
disposa

No és 
aplicable

% No disposa/ 
Parc total

AU COMPACTA DE FIGUERES 17.122 16.400 577 82 63 0,34%

Avinyonet de Puigventós 301 287 14 0 0 0,00%

Borrassà 178 159 18 0 1 0,00%
Cabanes 273 126 147 0 0 0,00%

Far d´Empordà (El) 141 115 25 1 0 0,58%

Figueres 12.357 12.098 190 14 55 0,08%
Fortià 194 180 14 0 0 0,00%

Llers 353 334 16 3 0 0,66%

Navata 282 244 17 21 0 4,17%

Ordis 116 114 1 1 0 0,53%

Peralada 503 464 34 5 0 0,64%

Pont de Molins 161 140 3 18 0 10,00%

Santa Llogaia d´Àlguema 99 94 5 0 0 0,00%

Vila-sacra 140 127 7 6 0 3,23%

Vilabertran 281 266 12 3 0 0,88%

Vilafant 1.353 1.325 15 8 5 0,51%

Vilamalla 281 266 12 1 2 0,25%

Vilanant 109 61 47 1 0 0,62%

Evacuació d'aigües residuals dels habitatges principals. Àrea urbana compacta de Figueres,
2001.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cas de Figueres, aquesta anomalia es distribueix de la forma següent: 



 1 ANÀLISI  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

33 

Municipi Parc 
principal

Ruïnós Dolent Deficient Bo No és 
aplicable

% 
(ruïnós+dolent)/

parc total

AU COMPACTA DE FIGUERES 17.122 123 264 1.364 15.308 63 1,62%

Avinyonet de Puigventós 301 0 1 20 280 0 0,26%

Borrassà 178 0 1 3 173 1 0,52%

Cabanes 273 0 0 5 268 0 0,00%
Far d´Empordà (El) 141 0 0 8 133 0 0,00%

Figueres 12.357 111 215 1.068 10.908 55 1,85%

Fortià 194 0 0 3 191 0 0,00%
Llers 353 1 1 10 341 0 0,44%

Navata 282 0 10 76 196 0 1,99%

Ordis 116 0 2 40 74 0 1,06%
Peralada 503 0 4 44 455 0 0,51%

Pont de Molins 161 5 2 25 129 0 3,89%

Santa Llogaia d´Àlguema 99 0 0 2 97 0 0,00%

Vila-sacra 140 0 1 4 135 0 0,54%

Vilabertran 281 0 0 0 281 0 0,00%
Vilafant 1.353 1 12 51 1.284 5 0,84%

Vilamalla 281 5 15 2 257 2 5,09%

Vilanant 109 0 0 3 106 0 0,00%

Estat de l'edifici (habitatges principals). Àrea urbana compacta de Figueres, 2001.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Entitat de població Parc 
principal

Claveguer
am

Altres 
tipus

No 
disposa

No és 
aplicable

% No 
disposa/parc 

total

TOTAL FIGUERES 12.357 12.098 190 14 55 0,08%

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 286 286 0 0 0 0,00%

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 452 444 8 0 0 0,00%
Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 673 666 7 0 0 0,00%
Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 434 405 29 0 0 0,00%

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 406 401 0 5 0 0,88%

Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 715 706 8 1 0 0,12%

Secció 1.7 (Horta Capallera) 471 463 8 0 0 0,00%

Secció 1.8 (Port Lligat) 347 336 11 0 0 0,00%
Secció 2.1 (Nucli Antic) 349 326 2 0 21 0,00%

Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 440 434 6 0 0 0,00%

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 277 268 6 0 3 0,00%

Secció 2.4 (Eixample) 717 705 10 0 2 0,00%
Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 315 310 1 0 4 0,00%

Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 264 250 2 2 10 0,42%

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 414 402 8 4 0 0,64%

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 511 495 15 0 1 0,00%
Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 527 496 31 0 0 0,00%

Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 766 757 6 2 1 0,18%

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 588 574 5 0 9 0,00%

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 653 627 23 0 3 0,00%

Secció 4.3 (Correus) 531 527 4 0 0 0,00%

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 785 784 0 0 1 0,00%
Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 785 785 0 0 0 0,00%

Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 282 282 0 0 0 0,00%
Secció 4.8 (Rally Sud) 369 369 0 0 0 0,00%

Evacuació d'aigües residuals dels habitatges principals. Figueres.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.  

Es pot observar que la majoria de seccions no presenta cap cas amb aquesta mancança. Sí que és 
més visible a les seccions 1.6, 3.1, 3.2 i 3.5 (Món Millor, Pl. Del Gra, Av. Vilallonga/Vilatenim i Plaça 
de l’Estació) i, particularment, a la secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) que destaca 
considerablement referent a la mitjana de la ciutat.  

En tercer lloc, s’analitza l’estat del parc. Figueres se situa per sobre de la mitjana de l’Àrea 
urbana.  
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Entitat de població Parc 
principal

Ruïnós Dolent Deficient Bo No és 
aplicable

% (ruïnós+dolent) 
/parc total

TOTAL FIGUERES 12.357 111 215 1.068 10.908 55 1,85%

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 286 0 3 29 254 0 0,77%

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 452 4 1 48 399 0 0,86%

Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 673 47 83 58 485 0 14,12%

Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 434 0 1 12 421 0 0,16%

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 406 0 5 121 280 0 0,88%
Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 715 1 6 5 703 0 0,84%

Secció 1.7 (Horta Capallera) 471 15 0 54 402 0 2,43%

Secció 1.8 (Port Lligat) 347 0 0 15 332 0 0,00%

Secció 2.1 (Nucli Antic) 349 1 0 44 283 21 0,13%

Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 440 8 4 66 362 0 1,61%

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 277 0 0 12 262 3 0,00%
Secció 2.4 (Eixample) 717 2 0 43 670 2 0,20%

Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 315 1 44 131 135 4 9,38%

Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 264 0 0 21 233 10 0,00%

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 414 1 11 40 362 0 1,93%

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 511 0 4 9 497 1 0,56%

Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 527 0 0 13 514 0 0,00%
Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 766 6 4 63 692 1 0,90%

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 588 5 19 119 436 9 2,68%

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 653 0 8 66 576 3 0,84%
Secció 4.3 (Correus) 531 1 8 26 496 0 1,18%

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 785 19 3 40 722 1 1,89%

Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 785 0 8 17 760 0 0,77%

Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 282 0 0 0 282 0 0,00%
Secció 4.8 (Rally Sud) 369 0 3 16 350 0 0,58%

Estat de l'edifici (habitatges principals). Figueres.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

 

Analitzant la repartició dins el municipi de Figueres, per sobre de la mitjana es troben en 6 
districte, però en major o menor grau. Cal destacar la secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) que té un 
percentatge molt elevat, d’un 14,12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop mesurades les tres variables indicatives de possibles infrahabitatges, es procedeix a 
determinar un valor global d’infrahabitatge, com a indicador resum de totes tres. Atès que, 
evidentment, no podrà ser un valor universal en disposar només de tres ítems, aquests defineixen 
un volum “mínim” d’infrahabitatge. 

D’altra banda, també cal tenir present que, per a determinar aquesta dada de percentatge mínim 
d’infrahabitatge, s’ha de tenir en compte que hi haurà situacions amb només un dels tres 
problemes, situacions amb dos dels tres, i situacions on es produiran simultàniament tant un estat 
de conservació dolent, com una mancança de serveis i un problema d’evacuació d’aigües. Per tant, 
no es determinarà un únic percentatge sinó un interval de percentatges mínims, amb un llindar 
superior i un llindar inferior. 

El llindar superior procedirà de considerar la hipòtesi extrema consistent en què cap dels habitatges 
del parc presenten tots tres problemes a la vegada (manca d’evacuació d’aigües residuals i de 
servei i lavabo, i estat de conservació de l’edifici ruïnós o dolent). El llindar inferior procedirà de 
considerar, per contra, que tots els habitatges del parc tenen tots tres problemes simultàniament. 

A banda, aquests càlculs tracten habitatges familiars principals, ja què les dades existents per a les 
variables de mancança de serveis i d’evacuació d’aigües residuals només es determinen per a aquest 
subconjunt del parc d’un municipi. Per tant, per tal de poder efectuar el càlcul anterior, les dades 
sobre estat de conservació es refereixen també a aquest segment d’habitatges, els principals. Ara 
bé, es pot disposar també de la informació d’estat de conservació per habitatges secundaris i buits. 
Així, es corregiran els percentatges anteriors afegint els possibles casos d’aquest tipus, per tal de 
determinar un interval de percentatge mínim d’infrahabitatge per al conjunt del parc d’habitatges.  

Els resultats del càlcul de l’interval per als habitatges principals i no principals dels municipis de 
l’Àrea urbana compacta de Figueres es troben exposats a la taula següent: 
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Parc total 2001

AU COMPACTA DE FIGUERES 23.908 2,69% 1,62% 1,46% 4,15% 3,08%

Avinyonet de Puigventós 390 1,28% 1,03% 0,00% 1,28% 1,03%

Borrassà 193 1,04% 0,52% 0,00% 1,04% 0,52%

Cabanes 349 0,57% 0,57% 2,29% 2,87% 2,87%

Far d´Empordà (El) 172 1,16% 0,58% 0,58% 1,74% 1,16%

Figueres 17.656 2,76% 1,85% 1,22% 3,98% 3,07%

Fortià 268 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75%
Llers 458 2,18% 1,09% 0,44% 2,62% 1,53%

Navata 503 6,76% 4,17% 5,77% 12,52% 9,94%

Ordis 189 2,12% 1,06% 9,52% 11,64% 10,58%

Peralada 782 1,28% 0,64% 2,56% 3,84% 3,20%

Pont de Molins 180 15,00% 10,00% 1,11% 16,11% 11,11%

Santa Llogaia d´Àlguema 132 0,00% 0,00% 2,27% 2,27% 2,27%

Vila-sacra 186 3,76% 3,23% 2,69% 6,45% 5,91%

Vilabertran 341 1,47% 0,88% 1,47% 2,93% 2,35%
Vilafant 1.555 1,48% 0,84% 1,16% 2,64% 1,99%

Vilamalla 393 6,11% 5,09% 5,60% 11,70% 10,69%

Vilanant 161 0,62% 0,62% 1,24% 1,86% 1,86%

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Interval del percentatge d'infrahabitatge mínim. Àrea urbana compacta de Figueres.
Interval % mín      infrahabitatge 

principals 
% mín 

infrahabitatge 
no principals

Interval % mín 
infrahabitatge 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb els càlculs realitzats, només un terç dels municipis de l’Àrea urbana presentava l’any 
2001 uns llindars d’infrahabitatge mínim superior als de la zona (línia vermella).No obstant això, 
com a contrapartida, la majoria d’aquests municipis tenien un percentatge molt per sobre de la 
mitjana de l’Àrea. Però, el seu impacte no es reflecteix en el valor comarcal a causa del poc pes en 
valor absolut de aquests municipis. En canvi, Figueres, amb el parc de habitatge més important, 
acaba determinant en bona mesura el valor mitjà comarcal, tot i situar-se moderadament per sota. 

Quant a l’interval del percentatge mínim d’infrahabitatge per seccions del municipi, totes las zones 
aporten algun valor. Els principals problemes es troben a les seccions 1.3 i 2.5 (Poble Nou/Turó 
Baix i A. Escorxador/E. De la Vila)8.  

En el cas de Poble Nou/Turó Baix, es tracta de 47 habitatges considerats en estat de ruïna i 83 en 
dolent. Pel que fa a l’Antic Escorxador, pràcticament la totalitat de situacions es consideren en 
estat dolent. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

8 Dissortadament, les eines censals no permeten saber quina part dels casos d’infrahabitatge en habitatges no 
principals corresponen a secundaris i quins a buits.  
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Entitat de població

TOTAL FIGUERES 2,76% 1,85% 1,22% 3,98% 3,07%

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 1,29% 0,77% 2,06% 3,34% 2,83%

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 2,06% 1,20% 2,06% 4,12% 3,26%

Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 14,33% 14,12% 18,02% 32,36% 32,14%

Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 0,79% 0,63% 0,32% 1,11% 0,95%

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 3,35% 1,59% 1,06% 4,41% 2,65%

Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 1,32% 0,84% 1,08% 2,40% 1,92%

Secció 1.7 (Horta Capallera) 3,73% 2,43% 4,05% 7,78% 6,48%

Secció 1.8 (Port Lligat) 2,37% 2,37% 0,00% 2,37% 2,37%
Secció 2.1 (Nucli Antic) 0,63% 0,51% 1,65% 2,28% 2,15%

Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 2,41% 1,61% 3,08% 5,49% 4,69%

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 1,70% 1,70% 0,24% 1,94% 1,94%
Secció 2.4 (Eixample) 0,60% 0,40% 0,30% 0,90% 0,70%

Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 10,83% 9,38% 18,33% 29,17% 27,71%

Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 1,46% 1,04% 0,21% 1,66% 1,25%

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 4,03% 1,93% 3,22% 7,25% 5,15%

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 1,13% 0,56% 1,13% 2,25% 1,69%
Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 0,75% 0,75% 0,00% 0,75% 0,75%

Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 2,35% 1,26% 2,17% 4,52% 3,43%

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 3,91% 2,68% 6,03% 9,94% 8,72%

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 1,05% 0,84% 1,47% 2,52% 2,31%

Secció 4.3 (Correus) 1,84% 1,18% 2,23% 4,07% 3,42%

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 2,15% 1,89% 3,01% 5,15% 4,90%

Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 1,94% 1,16% 0,97% 2,90% 2,13%
Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 0,96% 0,96% 0,00% 0,96% 0,96%
Secció 4.8 (Rally Sud) 0,58% 0,58% 0,00% 0,58% 0,58%

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Interval del percentatge d'infrahabitatge mínim per zones. Figueres.
Interval % mín      

infrahabitatge principals 
% infrahabitatge 
no principals

Interval % mín 
infrahabitatge total

Municipi Parc 
principal

Fins a 30 

m2

30-45  

m2

46-60  

m2

61-75  

m2

76-90  

m2

91-105 

m2

106-120 

m2

121-150 

m2

151-180 

m2

Més de 

180 m2

% < 30 

m2

AU COMPACTA DE FIGUERES 17.122 20 231 781 2.136 5.451 3.629 2.122 1.440 562 750 0,12%

Avinyonet de Puigventós 301 0 1 10 19 60 59 43 49 31 29 0,00%

Borrassà 178 0 0 2 8 31 34 25 53 11 14 0,00%
Cabanes 273 0 3 10 14 46 91 46 26 11 26 0,00%
Far d´Empordà (El) 141 0 0 6 3 35 21 18 31 7 20 0,00%

Figueres 12.357 16 202 624 1.879 4.502 2.561 1.324 719 257 273 0,13%

Fortià 194 0 3 6 27 25 34 28 28 9 34 0,00%

Llers 353 0 0 14 18 69 59 55 52 34 52 0,00%
Navata 282 0 4 9 10 49 85 42 39 17 27 0,00%
Ordis 116 0 0 2 5 20 16 20 18 10 25 0,00%

Peralada 503 0 6 25 24 79 75 72 88 44 90 0,00%
Pont de Molins 161 0 1 8 10 42 22 35 20 8 15 0,00%

Santa Llogaia d´Àlguema 99 0 0 2 7 17 36 18 9 4 6 0,00%
Vila-sacra 140 0 1 4 5 22 27 30 27 7 17 0,00%

Vilabertran 281 1 1 17 13 51 96 44 27 12 19 0,36%

Vilafant 1.353 3 5 28 65 321 339 263 199 69 61 0,22%

Vilamalla 281 0 3 12 20 64 59 41 39 19 24 0,00%
Vilanant 109 0 1 2 9 18 15 18 16 12 18 0,00%

Superfície útil dels habitatges principals. Àrea urbana compacta de Figueres, 2001.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, i per a contextualitzar els intervals calculats, es valoraran les dades relatives a 
superfície útil i a l’índex d’habitabilitat. Tot i què, com s’ha explicat més amunt, disposar de 
superfícies útils inferiors a 30 m2 no suposa entrar en situació d’infrahabitatge, sí que la presència 
de contingents importants d’habitatges per sota d’aquestes dimensions podria emmascarar la 
presència de més habitatges impossibilitats d’obtenir la cèdula d’habitabilitat. 
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Entitat de població TOTAL Fins a 30 

m2
30-45  m2 46-60  m2 61-75  m2 76-90  m2 91-105 

m2

106-120 

m2

121-150 

m2

151-180 

m2

Més de 

180 m2
% < 30 m2

TOTAL FIGUERES 12.357 16 202 624 1.879 4.502 2.561 1.324 719 257 273 0,13%

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 286 0 0 7 12 75 102 70 16 4 0 0,00%

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 452 2 5 12 40 104 119 68 52 18 32 0,44%

Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 673 1 7 26 101 249 121 69 44 24 31 0,15%
Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 434 0 10 20 121 161 66 23 7 9 17 0,00%

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 406 2 7 37 172 121 38 17 7 4 1 0,49%

Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 715 1 3 22 78 378 163 54 8 5 3 0,14%

Secció 1.7 (Horta Capallera) 471 1 8 28 105 196 69 36 13 7 8 0,21%

Secció 1.8 (Port Lligat) 715 1 3 22 78 378 163 54 8 5 3 0,14%

Secció 2.1 (Nucli Antic) 349 1 4 31 58 92 86 36 26 5 10 0,29%

Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 440 2 13 51 81 166 55 30 17 9 16 0,45%

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 277 0 5 8 27 83 73 49 22 6 4 0,00%

Secció 2.4 (Eixample) 717 1 19 49 101 254 142 74 61 8 8 0,14%

Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 315 0 2 31 55 102 64 31 15 6 9 0,00%
Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 264 0 4 17 65 80 38 24 27 5 4 0,00%

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 414 0 9 27 52 126 77 50 32 21 20 0,00%

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 511 0 10 25 73 216 111 49 16 8 3 0,00%

Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 527 0 5 17 69 255 111 56 9 4 1 0,00%

Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 766 1 15 52 107 279 144 86 49 19 14 0,13%

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 588 1 23 60 80 176 112 70 34 17 15 0,17%

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 653 1 11 22 66 206 144 102 65 18 18 0,15%

Secció 4.3 (Correus) 531 0 8 17 81 171 118 64 42 14 16 0,00%

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 785 1 11 12 95 269 231 90 57 9 10 0,13%

Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 785 0 12 28 111 357 172 49 23 17 16 0,00%

Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 282 0 1 3 30 81 46 62 37 13 9 0,00%
Secció 4.8 (Rally Sud) 369 0 5 13 60 176 88 15 10 2 0 0,00%

Superfície útil dels habitatges principals per zones. Figueres.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Com seria d’esperar, a Figueres la proporció d’habitatges amb superfície inferior a 30 m2 se situa a 
prop de la mitjana comarcal. En efecte, Figueres representa més de tres quarts dels casos de la 
comarca en valor absolut, fet que fa que el municipi acabi aproximant molt la tendència general.  

Referent al numero total d’habitatges del municipi, els 16 casos trobats representen un pes molt 
feble. Per tant, la probabilitat de que existeixin contingents més o menys notables i detectables 
d’infrahabitatge motivats per disposar de dimensions ultrareduïdes es menyspreable. Des de llavors, 
la tendència alcista constructiva ha provocat que s’edifiquin habitatges cada vegada més petits en 
un esforç per rendibilitzar el preu per metre quadrat. No obstant això, des de 2003, està prohibit 
que l’obra nova i el producte de gran rehabilitació a Catalunya presenti menys de 30 metres 
quadrats de superfície9, de manera que l’única manera de que s’hagin generat infrahabitatges 
derivats de baixíssimes superfícies passa per l’existència de divisions il�legals d’habitatges majors, 
normalment destinats al lloguer per a immigració irregular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins el municipi de Figueres, no hi ha cap districte que tingui un estoc molt destacable d’habitatge 
amb superfície inferior a 30 m2. Quan es refereix al valor absolut, es troben no més de 1 o 2 casos 
per districtes.  

Finalment, un darrer complement del càlcul d’infrahabitatge es troba a l’Índex d’Habitabilitat 
censal. Com que aquest valor no només estima circumstàncies lligades estrictament a l’habitatge, 
això fa que només serveixi per a contextualitzar l’interval determinat més amunt. La idea és que, 
mentre més baix sigui aquest índex, el municipi presentaria un menor atractiu en termes 
d’habitabilitat, entesa en un sentit molt ampli. 

En l’Àrea urbana compacta de Figueres, l’index d’habitabilitat sense tenir una gran homogeneïtat, 
tampoc presenta una excessiva disparitat. Figueres, ja com s’ha vist en altres ítems, se situa en la 
mitjana de la comarca, de fet lleugerament per sobre. De tota manera, cal explicitar que algunes 
de les variables que defineixen aquest índex són subjectives, i depenen totalment de la valoració de 
la persona consultada. Per tant, excepte en el cas en què l’índex sigui realment baix, no caldria 
donar-li més lectura que la que pogués servir per contextualitzar els percentatges calculats per 
l’interval d’infrahabitatge. 

Per zones del municipi, es troben més heterogeneïtat. La diferencia entre el districte més baix 
(Culubret i Hab. Sindicals: 49,91) i el més alt (Jonquera/Av. Marignane:80,59) es casi del doble.  

                                                 

9 Des de 2009, 40 metres quadrats. 
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Entitat de població Indicador d'habitabilitat

TOTAL FIGUERES 66,16

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 80,59

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 67,42

Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 65,35

Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 73,21

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 49,91

Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 80,27

Secció 1.7 (Horta Capallera) 61,15

Secció 1.8 (Port Lligat) 69,08

Secció 2.1 (Nucli Antic) 57,68

Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 62,45

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 67,08

Secció 2.4 (Eixample) 66,32

Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 53,40

Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 57,54

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 62,79

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 79,62

Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 67,37

Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 66,25

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 57,63

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 65,38

Secció 4.3 (Correus) 67,61

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 66,41

Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 64,51

Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 62,41

Secció 4.8 (Rally Sud) 71,18

Indicador d'habitabilitat per zones. Figueres.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

AU COMPACTA DE FIGUERES 66,0

Avinyonet de Puigventós 65,6

Borrassà 74,7

Cabanes 50,9

Far d´Empordà (El) 58,5

Figueres 66,2

Fortià 73,4
Llers 71,5

Navata 53,7

Ordis 53,8

Peralada 62,7

Pont de Molins 66,2
Santa Llogaia d´Àlguema 71,3

Vila-sacra 50,5

Vilabertran 61,0

Vilafant 71,8
Vilamalla 72,9

Vilanant 53,3

Indicador d'habitabilitat. Àrea urbana 
compacta de Figueres, 2001.

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 
2001, INE.
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La realitat posterior a 2001 

Diagnosi del Nucli Antic 

En 2008 es va enllestir el document de Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres. 
Aquest treball estudia l’àmbit format per les seccions censals contigües 2.1, 2.2 i 2.5. No obstant, 
s’inclou també dins l’àrea delimitada, la parcel�la situada entre els carrers Rec Arnau i la futura 
ampliació de l’Avinguda Costa Brava. 

Es tracta d’una àrea urbana plenament consolidada en les seccions 2.1 i 2.2 i en fase de 
consolidació a la secció 2.5, on resten algunes parcel�les per tancar el procés urbanitzador. 

Presenta les característiques típiques d’un casc antic: una forta densitat edificatòria, carrers 
estrets amb voreres estretes, places i espais verds limitats en número i superfície, envelliment del 
parc d’habitatges, manca d’oferta d’aparcament tant fora de calçada com en calçada, dificultats 
d’accessibilitat i connexió amb la resta de la ciutat, manca de dotació d’equipaments i de 
serveis,procés progressiu de substitució de l’estructura sociodemogràfica amb l’arribada de població 
extracomunitària. 

D’acord amb aquest document, en 2008 s’estimava el percentatge d’edficis en mal estat o ruïnós en 
un 12,3%. Això suposaria, amb les reserves pròpies de dues fonts d’informació diferents- que des de 
2001 l’estat de conservació d’aquest parc no hauria millorat, ja que tots tres districtes presentaven 
llavors millors percentatges de conservació dels seus habitatges, especialment els 2.1 I 2.2. 

Diagnosi de Figueres Oest 

De forma semblant al Nucli Històric, es va desenvolupar un procés diagnòstic de la zona de Figueres 
Oest en 2004. 

L’anomenat sector Figueres Oest es localitza a la vessant nord-occidental de la ciutat de Figueres. 
Queda delimitat al nord pel passatge Fleming i el carrer Joaquim Cusí I Fortunet, a l’est per la 
Ronda del Parc, al sud pel carrer Empordà i a l’oest pel terme municipal de Vilafant i la riera 
Galligans. Aquest sector és travessat d’oest a est per la riera Galligans, descoberta en la part que 
actua de límit amb Vilafant i coberta a partir del moment que entra al terme municipal de Figueres. 
El seu cobriment permet el tractament unificat del conjunt ja que no actua com a element 
separador d’unitats urbanes. 

D’acord amb aquesta diagnosi, la problemàtica de l’espai públic del sector Figueres Oest en relació 
al parc d’edificis és: 

• Existència d’espais urbans degradats. Especialment la zona de barraquisme del Turó Baix. 

• Deficiències en l’accessibilitat. L’accessibilitat interna està molt marcada per la 
preeminència del vehicle privat en detriment del vianant. Caldrien actuacions d’ampliació 
de vorera, pacificació del trànsit. 

• Degradació dels patis interiors. Malgrat que en alguns casos la imatge de l’edificació és 
acceptable, hi ha nombroses situacions de patis interiors més inaccessibles en situacions de 
degradació. 

En relació a l’estat de conservació, tot i no existir un estudi sistemàtic de l’estat de l’edificació  al 
conjunt del sector, l’estudi determina que la diversitat de situacions existents al seu interior tenia 
en 2004 una plasmació en l’estat de l’edificació que no permetia tractar el conjunt com un tot, sinó 
que calia analitzar les diverses situacions. Així, en el sector hi convivien situacions de bon estat 
(especialment les darreres promocions), amb situacions intermitges i amb situacions de profunda 
degradació (barraquisme). En els casos de major degradació, l’estat de l’edificació venia 
condicionada pels següents elements: 
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1. Antiguitat de moltes de les edificacions. 

2. Baixa qualitat dels materials de construcció. 

3. Manca d’iniciatives de rehabilitació. 

4. En alguns casos, ús agressiu per part dels seus usuaris. 

Tanmateix, i tal com s’ha dit, aquesta situació no és general en el sector sinó atribuïble només a 
determinats sectors. En tot cas, des de 2004 s’ha eradicat les situacions vinculades als estats 
majors de degradació, és a dir, al barraquisme. 

 

Diagnosi de la Marca de l’Ham 

En 2005 es va redactar el Projecte d’Intervencio Integral del Barri de la Marca de l’Ham. El barri de 
la Marca de l’Ham es troba situat a l’est de la ciutat de Figueres en un espai intermedi entre la 
trama urbana de Figueres i el nucli rural deVilatenim. Coincideix amb la secció censal 4 del districte 
3. Té una superfície de 105.251,66 m2. Delimita al sud amb l’Avinguda de Roses, al nord amb el 
Camí Vell de Vilatenim, a llevant amb el carrer Escorpí i a ponent amb el carrer del Pi.  

El barri és una unitat urbana deslligada físicament de la trama urbana contínua de Figueres ja que 
aquesta queda trencada per un espai d’ocupació dispersa i diversa amb domini de l’ús industrial, 
d’equipaments (depuradora municipal), espais agraris, solars sense ús determinat i, en menor 
mesura, habitatges dispersos. 

El barri de la Marca de l’Ham pertany a la tipologia d’àrea urbana de polígons d’habitatges. Es 
tracta d’una de les típiques promocions de blocs d’habitatges de finals del seixanta i principis dels 
setanta que tenia l’objectiu d’allotjar els contingents d’immigrants provinents de la resta de l’estat 
espanyol. Aquestes promocions es basaven en una elevada densitat edificatòria per tal d’allotjar el 
màxim nombre de persones. Sovint creaven espais urbans aïllats, tancats I desvinculats de la resta 
de la ciutat. 

Segons el treball, els elements comuns de les edificacions, especialment de les promogudes en les 
illes centrals entre 1969 i 1985 presenten una degradació progressiva amb problemes de 
inseguretat, insalubritat, envelliment i obsolescència prematures, i inadequació a les necessitats 
d'habitabilitat dels seus habitants. 

Aquests problemes, especialment en relació amb l’estat del parc, es manifesten en  

- Mal estat de paviments i revestiments de les caixes d'escala 

- Dificultats de mobilitat en els accessos als edificis amb barreres arquitectòniques  

- Presència reduïda d'ascensors 

- Dèficits d'aillament tèrmic: presència d'humitats de condensació derivades d'aquests i dels 
ponts tèrmics 

- Deficiències puntuals en la impermeabilizació de les cobertes 

- Despreniments d'aplacats frontals de balconades, corrosió d'elements metàl�lics amb reduït 
manteniment, deteriorament de revestiments exteriors i manca de manteniment de pintura  

Aquesta degradació progressiva de l'edificació, articulada o multiplicada per les especials 
circumstàncies socioeconòmiques de propietaris i llogaters, dirigeix el barri cap un procés de 
regressió en els seus estàndards urbanístics i cívics amb tendència cap a la formació espontània d'un 
guetto marginal. 

 

Dades de rehabilitació 

Façanes 
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EXPEDIENTS DE RUÏNA DES DE 2002

Any Nº expedients

2002 4

2003 6

2004 5
2005 2

2006 1

TOTAL 18

Des de l’Ajuntament s’ha facilitat la relació d’ajuts concedits a la rehabilitació de façanes entre 
2000 i 2006. Des de 2002 –primer any posterior al Cens- el conjunt d’edificis beneficiats per l’ajut és 
de 30. L’import de la rehabilitació pressupostada de totes aquestes obres és de 766.850,31 euros.  

En tot cas, aquest tipus de rehabilitació no té necessàriament una especial afectació o incidència 
sobre els ratis d’infrahabitatge. Si la patologia d’un edifici passa només per l’estat de façana o 
coberta, això no implica que aquesta tingui necessàriament elements greus d’estat de conservació, 
com ara riscos de despreniments importants. Per tant, una reforma de façana pot, perfectament, 
suposar que un edifici en estat de conservació formalment deficient passi a bo: en aquest cas, la 
incidència sobre l’infrahabitatge seria nul�la. 

Expedients de ruïna 

Més afectació sobre l’infrahabitatge té la relació d’expedients de ruïna que s’han tramitat des de 
2002, inclòs:  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Figueres 

En total, es tracta de 18 edificis, dels que set es troben al Nucli Antic o molt a prop. En 2001, el 
còmput total d’habitatges considerats en estat ruïnós era de 216 (111 principals i 115 no principals). 
Dels 18 expedients anteriors, com a mínim en 14 s’ha produït una obra posterior, un enderrocament 
o hi ha un solar. Amb la informació disponible no es pot saber el nombre d’habitatges en situació de 
ruïna eliminats, però, si s’adopta la hipòtesi de que en cada edifici hi ha un promig de 3,75 
habitatges (mitjana de la ciutat en 2001), els 14 edificis implicarien l’eradicació d’uns 53 
habitatges, aproximadament la quarta part de l’estoc en ruïna existent en 2001.  

  

Instal�lació d’ascensors 

Tot i què no es disposen dades de conjunt des de 2002, sí que es coneixen amb posterioritat a 2007. 
En principi es tracta de 14 actuacions, de les que sis estan ja executades i la resta demanades.  

Així mateix, quatre de les actuacions estan ubicades a la Marca de l’Ham i estan inscrites dins del 
Pla de Millora de Barris.  

 

1.2.3.2 Anàlisi de l’habitatge buit 

De manera simultània a la redacció del present Pla Local d’Habitatge, l’Ajuntament de Figueres ha 
desenvolupat un treball de detecció d’habitatge buit al municipi sobre el terreny.  

D’acord amb el treball efectuat, el volum de parc vacant a Figueres se situaria en un arc que va 
de 377 a 392 habitatges, la qual cosa suposa un percentatge aproximat sobre el total de parc 
d’habitatges estimat a mitjans de 2009 entre el 1,71% i el 1,78%. 

Aquesta xifra s’allunya extraordinàriament de la resultant del Cens de 2001 (20,9%), tal i com 
era d’esperar, per dues causes: 
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Amèrica del Amèrica Àsia i

Any Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica Nord i Central del Sud Oceania Total

2000 32.173 288 67 1.256 68 123 48 34.023

2001 32.122 377 94 1.489 99 263 49 34.493

2002 32.038 428 161 1.799 135 566 47 35.174

2003 32.039 469 321 2.194 203 1.062 50 36.338

2004 31.792 500 462 2.509 259 1.449 61 37.032

2005 31.932 673 665 3.226 336 1.941 111 38.884

2006 31.681 795 784 3.610 387 2.231 153 39.641

2007 31.488 1.639 391 4.129 516 2.739 213 41.115

2008 31.336 1.987 442 4.809 629 3.313 293 42.809
Var. 2000-2008 (%) -2,60% 589,93% 559,70% 282,88% 825,00% 2593,50% 510,42% 25,82%

Nacionalitat de la població de Figueres, 2000-2008

Font: D'Aleph a partir de dades d'Idescat relatives a padró continu

a) La sobreestimació de l’habitatge buit que, en general, fa aquest Cens. 

b) La notable dinàmica de creixement demogràfic derivada de l’afluència immigratòria 
(interna i externa) què, sens dubte, ha reduït substancialment el nombre 
d’habitatges buits existent en 2001. D’aquesta manera, el mercat ha corregit, en 
part, una situació insostenible en un context de potent creixement poblacional. 

Aquest darrer punt mereix una reflexió en paral�lel. Si el Padró de 2000 mostrava 
34.023 persones, el primer de gener de 2008 la xifra de població ascendia a 42.809 
habitants: en vuit anys el creixement va ser de quasi 8.800 ciutadans, un 25,8% de 
la població existent al principi del període. En addició, entre els anys 2000 i 2008, 
el nombre d’africans a Figueres va créixer un 282,9%, el d’europeus comunitaris un 
589,9%10 i el de sud-americans un 2.593,5%, per citar als tres major contribuïdors 
d’estrangers a la ciutat. De fet, entre tots els grups de ciutadans estrangers es va 
produir un increment total de 9.623 persones. D’aquests, la gran majoria 
procedeixen de zones emergents del planeta. Tenint en compte que durant aquest 
període una part majoritària d’aquests darrers nouvinguts no eren susceptibles 
d’adquirir habitatge en propietat, és lògic pensar que la seva ubicació va tenir lloc, 
al menys en part, en habitatges buits existents llavors. 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitatge buit de Figueres es concentra fonamentalment a la zona més cèntrica de la població 
(especialment al Districte 4 i la secció corresponent al Nucli antic).  

 

Característiques 

� Nou de cada deu casos de parc vacant de Figueres es composa d’habitatges 
plurifamiliars.  

� L’estat de conservació d’aquest parc és majoritàriament satisfactori. No obstant això, hi 
ha nivells significatius d’habitatges amb deficiències (18,7%) i, en menor grau, en mal 
estat (7,0%).  

� L’antiguitat d’aquest parc d’habitatges buits es pot considerar moderadament superior a 
la del conjunt del parc: la presència d’habitatges buits datats amb posterioritat a 1990 és 
menor que la global.  

� La gran majoria del parc vacant al que s’ha pogut aproximar la superfície (un 62,8% dels 
casos) té menys de 90 m2. Aquesta circumstància és força positiva, ja que es tracta d’un 
tipus d’habitatge mitjà, en principi molt versàtil i fàcil per a trobar inquilí en una eventual 
mobilització.  

                                                 

10 Des de 2007 incorpora a alguns països de l’Europa de l’Est, motiu pel qual es pot explicar el canvi abrupte 
d’aquesta sèrie i el de la “resta d’Europa” a partir d’aquell any. 
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� Hi ha una altra inferència important, molt relacionada amb l’anterior: s’han identificat 
pocs casos de més de 120 m2. Cal interpretar aquesta dada com a positiva en relació a la 
cobertura de les necessitats d’habitatge. En primer lloc, una part molt substancial de la 
demanda d’habitatge de lloguer procedeix de persones soles i de parelles, col�lectius que 
no necessiten grans immobles per viure-hi i que, en addició, poden tenir problemes per a 
pagar lloguers elevats derivats del considerable metratge d’aquest tipus d’oferta. A més, la 
inclusió de grans habitatges en sistemes públics de lloguer suposaria grans aportacions tant 
en cobertura d’assegurances (multirrisc i de caució) com en subvencions pels diferencials 
entre el preu de lloguer pactat i el que hagués de pagar l'inquilí11, si entressin en el sistema 
de Lloguer Just. 

� L’accessibilitat d’aquests habitatges no és bona en termes generals. Un 75,7% es pot 
considerar amb dèficits d’accessibilitat. No obstant, tenint en compte l’emplaçament 
majoritari d’aquests habitatges en edificis ocupats, i en la progressiva adaptació dels 
mateixos, seria previsible que aquest percentatge es reduís amb el temps.  

                                                 

11 Una forma de salvar aquesta dificultat, d’existir contingents de grans habitatges, estaria en fomentar el 
lloguer entre col�lectius de particulars, per exemple, llogant una casa a dues o tres persones alhora per 
compartir l’habitatge. 
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Superfície m2 Persones

20 2

30 3

40 4

48 5

56 6

64 7

72 8

80 9

8+8n n

 

1.2.3.3 Anàlisi de sobreocupació 

Metodologia 

La Llei defineix l’habitatge sobreocupat com aquell en el què s’hi duu a terme una activitat 
d’allotjament amb ocupació excessiva en consideració a la superfície i als serveis de l’habitatge, 
tal com la determinin els estàndards de superfície per persona fixats com a requisits mínims 
d’habitabilitat de Catalunya. 

Addicionalment, de conformitat amb el previst a la Llei del Dret a l'Habitatge, la sobreocupació 
constitueix una utilització anòmala dels habitatges i un incompliment de la funció social de la 
propietat. A fi de determinar l'existència dels supòsits de sobreocupació que es preveuen en els 
articles 5 i 41 en relació amb l'article 3 e) de l'esmentada Llei, es fixa un estàndard mínim de 
superfície per persona en els habitatges segons el qual correspongui a cada ocupant la superfície 
mínima que resulta de l'aplicació dels paràmetres següents: 

 

 

 

 

 

L’anterior normativa sobre habitabilitat (259/2003 de 21 d’octubre) no fixava cap requisit mínim 
legal, sinó que parla d’una “ocupació màxima recomanada”. En aquest sentit, l’actual Decret 
d’habitabilitat (55/2009 de 7 d’abril), és més taxatiu, i considera que l’anterior estàndard 

“…en funció del nombre de persones, determina el seu llindar màxim d'ocupació, i el 
seu incompliment té els efectes que es deriven de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre, del Dret a l’habitatge. Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades 
per llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no comporta incompliments manifestos de les 
condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb 
l'entorn. Als efectes d'aquest Decret s'entén que existeix parentiu entre els cònjuges, les 
persones lligades per relació de consanguinitat i afinitat fins al quart grau o per adopció, i 
les que compleixin les condicions previstes en la regulació de la convivència estable en 
parella” 

No obstant això, sota la norma actual el mateix criteri per a definir sobreocupació és interpretable. 
A més, en un habitatge sobreocupat –d’acord amb la taula anterior, i tant pel Decret vigent com per 
l’avantprojecte- poden concentrar-se persones d’una mateixa unitat familiar, amb la qual cosa és 
encara més difícil determinar la bondat d’un límit legal: evidentment, no es pot separar a una 
família perquè l’ocupació d’un habitatge superi de manera raonable aquests estàndards 
recomanats. Tot i així, aquesta taula es pot prendre com a referència: en tant se superin aquestes 
recomanacions de nombre màxim de persones, podríem considerar que un habitatge es troba en risc 
de sobreocupació.  

De nou malauradament, encara que s’acceptin aquests criteris com a límits que defineixen el 
concepte de sobreocupació, actualment no hi ha cap font estadística o mínimament sistemàtica que 
permeti la seva detecció de manera fiable.  

La font més òbvia sobre l’ocupació d’un immoble és el Padró municipal. Ara bé, actualment és 
força habitual no estar empadronat a l’habitatge on s’està residint, la qual cosa redueix la fiabilitat 
de la dada: és tan possible que en un habitatge amb –per exemple- deu persones empadronades hi 
visquin moltes menys com tot el contrari, que on estigui empadronada només una persona el 
nombre real de residents sigui sensiblement més elevat (els pisos d’estudiants solen ser exemples 
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Nivell bàsic de sobreocupació a Figueres, 2009

Llars totals 17351

Llars amb 7 o més empadronaments 485

Residències detectades 3

Percentatge referencial bàsic de sobreocupació 2,78%

paradigmàtics, més enllà dels “pisos pastera” associats generalment a immigració). Per tant, és una 
dada què, per si mateixa, no necessàriament ha de mostrar situacions de sobreocupació.  

Addicionalment, no hi ha cap informació que permeti posar en relació la dada d’empadronaments 
amb la superfície dels corresponents habitatges, la qual cosa fa que sigui realment molt difícil 
aplicar la taula d’estàndards.  

No obstant l’anterior, tot i les limitacions exposades, el Padró serà la font estadística d’informació 
de referència davant l’absència d’altres dades més fiables, fet que condicionarà enormement 
l’establiment del nivell bàsic d’anàlisi de les situacions de sobreocupació. 

Resultats 

Així, per a aquesta anàlisi bàsica es comptabilitzaran aquelles llars que tinguin set o més persones 
empadronades al darrer full de Padró a partir del filtrat del nombre de membres de la llar 

La informació obtinguda per aquest sistema és la següent:  

 

 

 

Font: D’Aleph, a partir de dades de l’Ajuntament de Figueres 

Del quadre anterior cal interpretar que, de les 17.351 llars estimades en 2009 a la ciutat, es poden 
detectar 482 (un 2,78%) que tindrien majors probabilitats d’albergar situacions d’infrahabitatge. 
Això no vol dir que no es donin casos no incorporats en aquest grup (per exemple, habitatges amb 
un número inferior de persones empadronades però molt ocupades de manera efectiva). Tampoc no 
vol dir que aquest 2,78 % inclogui només casos de sobreocupació: a banda de possibles divergències 
entre empadronats i residents dins d’un habitatge, podrien donar-se casos on set empadronats (i 
residents alhora) estiguessin ocupant un habitatge de 100 metres quadrats. Segons els estàndards 
marcats amb anterioritat, no ens trobaríem en cap cas davant d’una situació de sobreocupació.  

Per tot l’anterior és recomanable que, en una fase posterior al Pla, es desenvolupi un treball de 
camp en relació a la detecció de casos efectius de sobreocupació. En tot cas, no es tracta d’un 
volum de casos que suposi una presència anòmala d’habitatges sobreocupats o fins i tot “pisos 
pastera” al municipi.  

En tot cas, sobre aquest resultat genèric de 482 casos, caldria parar especial atenció a uns 105 que 
presenten al Padró 9 o més persones (32 amb 10 o més), la qual cosa, d’acord amb la taula de la 
pàgina 3 implicaria haver de residir (suposant que totes hi visquessin efectivament) en un habitatge 
de  

o 9 persones: 8+8x9=80 metres quadrats com a mínim 

o 10 persones: 8+8x10=88 metres quadrats com a mínim 

o 11 persones: 8+8x11=96 metres quadrats com a mínim 

o 12 persones: 8+8x12=104 metres quadrats com a mínim 

o 13 persones: 8+8x13=112 metres quadrats com a mínim 

o 14 persones: 8+8x14=120 metres quadrats com a mínim 

o 15 persones: 8+8x15=128 metres quadrats com a mínim 
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Tenint en compte que, en el moment actual, no es pot disposar de les adreces que registren aquests 
empadronaments (i, per tant, de les seves superfícies útils, en principi), és d’interès prioritari la 
seva ubicació i posterior investigació sobre el terreny.  

Resulta igualment interessant conèixer com es distribueixen al municipi aquests 482 casos amb set o 
més persones empadronades a un únic habitatge, en el moment en que es puguin conèixer les 
adreces.  

 

1.3 POBLACIÓ 

1.3.1 Anàlisi demogràfica. Projeccions de població i llars 

El present estudi, encarregat per l’Ajuntament de Figueres, s’enquadra dintre de l’elaboració del 
Pla Local d’Habitatge (PLH) del municipi, i quantifica l’evolució del volum de les necessitats totals 
d’habitatge a Figueres en un horitzó temporal de sis anys a partir de l’any en curs (2009-2015). 

Des d’una perspectiva estrictament quantitativa, les necessitats d’habitatge van estretament 
lligades a l’evolució demogràfica i als ritmes de formació de noves llars. Ara bé, per ser més 
rigorosos, el que resulta més determinant a l’hora d’aproximar-se a les necessitats d’habitatge és la 
quantitat i la tipologia de les llars. Dues poblacions amb el mateix nombre d’habitants poden tenir 
diferents necessitats d’habitatge si no comparteixen la mateixa estructura familiar. El nombre i el 
tipus de llars vénen fixats per les característiques de les persones principals, el nombre de persones 
de la llar, la independència residencial de la gent gran, la proliferació de les noves formes familiars, 
el grau d’emancipació dels joves o la taxa de fecunditat, entre d’altres. 

Els resultats que es presenten a continuació es recolzen en les dades del padró continu de població 
del 1986 a 2008, les dades de llars de Figueres dels anys 1991, 1996 i 2001, les informacions sobre 
moviment natural de la població des del 1975 fins l’any 2008, i el detall dels moviments migratoris 
del 1988 a 2008.  

Així mateix, atès que s’ha disposat de dades de llars únicament per 1991, 1996 i 2001 ha estat 
necessari estimar el nombre de llars de 2008 com a punt de partida de les projeccions per al 
període 2009-2015. 

 

Metodologia 

METODOLOGIA: PROJECCIÓ DE POBLACIÓ 

La projecció de la població de Figueres s'ha realitzat mitjançant el mètode dels components, que 
consisteix en determinar el comportament futur de la població a partir de l’estimació del 
comportament futur dels diferents components que afecten el seu creixement: mortalitat, 
fecunditat i migracions. 

Aquest mètode presenta dos avantatges principals: 

� En primer lloc, el mètode dels components no només considera els canvis que es poden 
produir en els fenòmens demogràfics, sinó també l'efecte que tenen les variacions en el 
volum i en l'estructura de la població sobre els components del creixement.  

� En segon lloc, el mètode dels components permet obtenir els resultats desagregats per edat, 
i aquest és un element crucial per a la determinació de la demanda d'habitatges en el futur. 

Per a la realització de la projecció dels components, l'element clau és l'anàlisi de l'evolució recent 
dels diferents components del creixement demogràfic, element que constitueix la base per a la 
formulació de les diverses hipòtesis sobre el seu comportament futur. 
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La mortalitat és el component demogràfic que ha tingut, i previsiblement tindrà, una evolució més 
homogènia respecte al passat: s’ha produït un procés històric de tendència a un augment de 
l'esperança de vida de la població, mercès als avenços mèdics, higiènics i socials, fet que ha 
provocat una reducció de les probabilitats de morir en edats més joves. 

Consegüentment, i tot partint de la informació tendencial que ofereixen les dades per al període 
1975-2008 -especialment, la corresponent al període 2000-2008, i de la població al període 1986-
2008, que indiquen que la taxa mitjana de mortalitat s’ha situat en el 8’5 per mil habitants en els 
darrers 23 anys, les projeccions contingudes en aquest document es basen en la hipòtesi què la taxa 
de mortalitat entre 2009 i 2015 se situarà a un nivell inferior al del període precedent (entre el 7’4 i 
el 8’2 per mil per terme mitjà), amb una evolució en el volum de defuncions associat a l’increment 
projectat de població. 

Amb tot, l’error que es pugui introduir en la projecció final de població pel fet d’haver escollit una 
hipòtesi de mortalitat equivocada és poc important, ja que el possible error només afectaria a les 
edats més avançades, és a dir, a la major o menor supervivència de llars existents. 

Respecte al nombre de naixements, s’han pressuposat dos escenaris d’evolució, conservador i 
optimista. L’escenari conservador pressuposa que la taxa de natalitat mitjana projectada  per  
2009-2015 serà inferior a la taxa mitjana de 11’9 per mil heretada del període 1986-2008 fins a 
situar-se en l’11’8 per mil, i així contempla un manteniment en el nombre de naixements. En canvi, 
l’escenari optimista parteix de la hipòtesi que la taxa de natalitat mitjana projectada 
s’incrementarà fins a arribar al 13’6 per mil i, per consegüent, el nombre de naixements s’elevarà 
en consonància amb l’evolució projectada de la població. 

A l’hora de projectar els naixements, s’han tingut en compte tres elements: 

� Primer, un endarreriment en el moment de formar parella i tenir la descendència, associat a 
les dificultats del mercat de l’habitatge i del mercat laboral, que podria generar un retard 
en l’edat de maternitat. 

� Segon, els intensos canvis en el rol de les dones, que han provocat que les generacions més 
joves hagin decidit tenir menys fills al llarg de la seva vida fecunda, raó per la qual no seria 
d’esperar un augment significatiu dels nivells de fecunditat actuals. 

� I tercer, el comportament dels fluxos migratoris, quant a què les migracions internes netes 
han estat continuadament negatives amb l’excepció dels anys 1988, 1989 i 2004, i les 
migracions exteriors netes han estat positives, de manera considerable i continuada, durant 
el període 2005-2008, amb unes aportacions més de cinc vegades i mitja superiors a les 
sortides interiors netes (en termes de magnitud acumulada al període 2005-2008). Si es 
mantingués el comportament de les migracions, el component exterior potenciaria la taxa 
de natalitat, mentre que, en cas contrari, la taxa de natalitat es contindria. 

Els moviments migratoris (emigracions i immigracions, internes i exteriors) són els que, en principi, 
més poden afectar el volum i l'estructura de les poblacions locals.  

A l’hora d’elaborar les projeccions s’ha partit de la tendència dels fluxos de població al període 
2000-2008 per a projectar la seva evolució futura. Les dinàmiques observades permeten arribar a 
dues conclusions: 

1. El saldo migratori intern ha estat globalment negatiu entre el 1988 i l’any 2008, resultat 
de quatre grups de comportament(taula 1a):  

� Una aportació continuadament positiva per part del saldo corresponent a la resta de 
Catalunya (la demarcació de Girona exclosa) amb l’única excepció de l’any 1992.  

� Una aportació continuadament negativa per part de la resta de l’Alt Empordà 
(Figueres exclosa).  

� Aportacions globalment negatives però fluctuants de la resta de la demarcació de 
Girona (Alt Empordà exclòs). 
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� Aportacions globalment positives però fluctuants de la resta d’Espanya (Catalunya 
exclosa). 

Taula 1a. Saldo  migratori  intern  a  Figueres  segons  grups  de  procedències,  acumulat  1988-
2008 

 

 

 

 

Aquesta aportació positiva global durant els 18 anys analitzats no s’observa de manera 
uniforme al llarg de tot el període. Així, els saldos migratoris del subperíode 2005-2008 –en 
termes acumulats per a tot el subperíode- es caracteritzen per la intensificació de les 
aportacions netes negatives de la resta de la comarca (Figueres exclosa), i de les 
aportacions positives de la resta de Catalunya (demarcació de Girona inclosa), i per 
l’aportació negativa de la resta d’Espanya. 
 

Taula 1b. Saldo  migratori  intern  a  Figueres  segons  grups  de  procedències,  acumulat  1988, 
1989 i 2004, i 1990-2003 i 2005-2008 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pel que fa a la segona conclusió, el saldo migratori exterior ha estat positiu de forma 
continuada per a tot el període objecte d’estudi, amb punts d’inflexió els anys 1994, 2000, 
2004 i 2007. De fet, és el component responsable del creixement de la població, 
especialment de l’experimentat del 1996 a 2008. 

Taula 2a. Components de la població de Figueres 1988*-200812 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

12 A causa de la manca de dades oficials, ha estat precís estimar els saldos migratoris dels anys 1991 i 1996, a 
partir de les variacions de població i els moviments naturals. 

1988-2008 Mateixa comarca Resta demarcació Resta Catalunya Resta d'Espanya Total

Nombre de persones -4.204 -411 1.032 338 -3.245 

Contribució saldos positius (%) 75,3 24,7 100,0

Contribució saldos negatius (%) 91,1 8,9 100,0

Font: IDESCAT, Ajuntament de Figueres i elaboració D'ALEPH

1988, 1989, 2004* Mateixa comarca Resta demarcació Resta Catalunya Resta d'Espanya Total

Nombre de persones -389 -21 303 603 496

Contribució saldos positius (%) 33,4 66,6 100,0

Contribució saldos negatius (%) 94,9 5,1 100,0

1990-2003, 2005-2008** Mateixa comarca Resta demarcació Resta Catalunya Resta d'Espanya Total

Nombre de persones -3.815 -390 729 -265 -3.741 

Contribució saldos negatius (%) 85,3 8,7 5,9 100,0

*Períodes amb saldo total positiu.

**Períodes amb saldo total negatiu.

Font: IDESCAT, Ajuntament de Figueres i elaboració D'ALEPH

1998*-2008 1988* 1989* 1990* 1991* 1992* 1993* 1994* 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2005-2008

Variació de població (a) 1.057 748 623 110 334 326 -31 -27 -2.018 222 222 223 200 470 681 1.164 694 1.852 757 1.474 1.694 5.777

Naixements (b) 379 374 363 391 378 387 371 355 340 355 345 401 377 407 442 493 513 570 583 582 567 2.302

Defuncions (c) 268 253 248 284 294 302 286 290 295 297 291 348 313 291 309 309 346 357 331 325 335 1.348
Moviment natural (d=b-c)** 111 121 115 107 84 85 85 65 45 58 54 53 64 116 133 184 167 213 252 257 232
Moviment migratori intern***(e) 185 141 -82 -350 -284 -197 -259 -185 -513 -405 -154 -183 -7 -140 170 -350 -150 -305 -177 
Moviment migratori exterior****(f=a-d-e) 761 486 590 600 525 81 167 349 681 575 290 537 555 1.120 357 1.157 1.575 1.740 1.068

*** * Net, és a dir, diferència entre immigrants i emigrants exteriors.

5.512 

Font: elaboració D'ALEPH a partir de dades d'IDESCAT.
* Atès que l'IDESCAT només ofereix les dades d'immigrants exteriors corresponents als anys 2005-2007, i què es disposa de dades detallades sobre les variacions residencials a Figueres l'any 2008, ha estat necessari inferir les corresponents als períodes anteriors, a partir dels
components de la variació de la població, tot i què aquest procediment només permet obtenir una aproximació als fluxos migratoris exteriors reals. Per aquest mateix motiu, només es disposa de desagregació del moviment migratori exterior per procedències/destinacions per 2005-
2008.

** * Net, és a dir, diferència entre immigrants i emigrants interns.

-2.063 3
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Taula 2b. Saldo migratori exterior a Figueres segons grups de procedències 1988*-200713 

 

 

 

 

 
Com a conseqüència de les dinàmiques esmentades anteriorment s’han contemplat tres hipòtesi de 
projecció de les migracions que s’exposen a continuació: 

� Les sortides netes de població de Figueres, a algun indret de la resta de la comarca de 
l’Alt Empordà, i també de la resta de la demarcació de Girona fins l’any 2005, obeeixen 
raonablement a aquella tipologia de persona en edat de formar família o d’haver 
començat a formar-la i que cerca allotjament fora del municipi, presumiblement motivada 
per la cerca d’una millora econòmica en l’entorn més immediat –comarcal i, fins i tot, 
provincial.  

D’altra banda, les entrades netes de població a Figueres procedents, especialment, 
d’algun municipi de la resta de Catalunya responen a un perfil de persona que cerca, amb 
elevada probabilitat, una millora de la relació qualitat/preu i que es troba en edat 
d’aportar família.  

En coherència, a l’escenari conservador es pressuposa que les pèrdues netes registrades als 
períodes 1990-2003 i 2005-2008 es mantenen i intensifiquen fins l’any 2015 fins a 
gairebé quintuplicar la magnitud mitjana del darrer sexenni, mentre que a l’escenari 
optimista es considera que les aportacions negatives netes generalitzades se suavitzen i 
atenuen la seva intensitat tot igualant la mitjana del sexenni precedent. 

� Les notables entrades netes de població procedent directament de l’estranger més que 
dupliquen el moviment intern net, en termes de magnituds acumulades entre 1988 i 2008, i 
pràcticament el sextupliquen si només es consideren els darrers quatre anys (amb les dades 
disponibles, en termes absoluts i igualment acumulats). Per consegüent, corresponen en 
gran majoria a grups de població en edat de formar família i amb famílies formades, i la 
descendència associada, en tractar-se de persones que, presumiblement, poden cercar 
oportunitats laborals al municipi i la comarca associades a possibles millores d’activitat 
econòmica, sobretot si es té present que procedeixen majoritàriament d’Àfrica i Amèrica. O 
bé que cerquen un entorn residencial de qualitat en els casos en què procedeixen de la 
resta d’Europa i la resta de la UE, tot i què són menys freqüents que els procedents 
d’Àfrica i Amèrica. En conseqüència, a l’escenari conservador es planteja una moderació 
de les aportacions netes observades des de l’any 2000 fins a situar-se en un 70% de la 
mitjana registrada en el darrer sexenni, mentre que a l’escenari optimista és d’esperar un 
manteniment del saldo migratori exterior mitjà en els nivells registrats en el darrer 
sexenni. 

Com a resultat, l’edat mitjana de la població de Figueres, que ha passat de 39’3 a 38’8 anys 
entre 2000 i 2008, ascendirà als 39’5 anys de mitjana al llarg de tot el període de projecció segons 
l’escenari conservador, i es reduirà fins els 37’5 anys de mitjana segons l’escenari optimista.  

D’altra banda, la taxa d’envelliment, que ha descendit des del 17’3% l’any 2000 fins el 14’8% 
l’any 2008 pujarà per sobre del 15% de mitjana durant el període de projecció segons l’escenari 
conservador, i disminuirà per sota del 13% d’acord amb l’escenari optimista. I l’índex 
d’envelliment, que ha passat de 107 l’any 2000 a 93 l’any 2008 ascendirà fins a superar 100 

                                                 

13 Atès que no es disposa de dades sobre saldo migratori intern els anys 1991 i 1996 (tal i com s’ha indicat a la 
nota anterior), tampoc no ha estat possible estimar el saldo migratori exterior, fet que s’ha representat amb 
un guió a les caselles corresponents. 

1998*-2008 1988* 1989* 1990* 1991* 1992* 1993* 1994* 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005 2006 2007 2008 2005-2008

Moviment migratori exterior 761 486 590 - 600 525 81 167 - 349 681 575 290 537 555 1.120 357 1.157 1.575 1.740 1.068 5.540
Resta de la UE 104 181 162 165 612

Resta d'Europa 187 222 272 32 713

Àfrica 392 432 583 450 1.857

Amèrica 438 777 754 339 2.308
Àsia 26 31 80 82 219

Oceania 0 0 1 0 1

No consta 10 -68 -112 0 -170 

* Atès que l'IDESCAT només ofereix les dades d'immigrants exteriors corresponents als anys 2005-2007, i que es disposa de dades detallades sobre les variacions residencials a Figueres l'any 2008, ha estat necessari inferir les corresponents als períodes anteriors, a
partir dels components de la variació de la població, tot i què aquest procediment només permet obtenir una aproximació als fluxos migratoris exteriors reals (vegeu taula 2a).

Font: elaboració D'ALEPH a partir de dades d'IDESCAT.
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segons l’escenari conservador, o continuarà descendint fins a situar-se per sota de 80 segons 
l’escenari optimista. 

 

METODOLOGIA: PROJECCIÓ DE LLARS 

La projecció de les futures noves llars de Figueres es basa en dos pilars:  

� L’observació del nombre mitjà de persones per llar al municipi i el seu entorn més immediat, 
les Comarques Gironines, i les projeccions elaborades per l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) per a les Comarques Gironines.  

� L’observació de l’estructura de les llars de Figueres segons edat de la persona principal els 
anys 1991, 1996 i 2001, les projeccions de la dimensió mitjana de les llars per al període 
2008-2015, i la seva aplicació a les projeccions de població del mateix període. 

Figueres tenia l’any 1991 10.975 llars residents al municipi, que s’han transformat en 12.357 l’any 
2001, és a dir, s’han elevat en 1.382 llars, a un ritme de 138 llars anuals. Aquesta evolució s’ha 
produït d’una manera considerablement homogènia: entre el 1991 i el 1996 varen créixer a un 
ritme anual mitjà de 153 llars, i entre el 1996 i l’any 2001 a un ritme mitjà de 123 llars anuals. 
Així, s’ha estimat, com a punt de partida, que el nombre de llars a Figueres a l’any 2008 ha estat 
de 16.690, xifra que implicaria un creixement anual mitjà entre 2001 i 2008 d’unes 619 llars, en 
consonància amb el ritme de construcció d’habitatges en aquest subperíode (que es comentarà a 
continuació). 

Aquestes observacions són igualment aplicables si s’analitza l’evolució de l’activitat constructiva al 
municipi, variable per a la qual es disposa d’informació fins l’any 2008 (gràfic 1): entre els anys 
1991 i 2008 s’han iniciat 10.808 habitatges nous i s’han acabat 7.647, és a dir, 600 habitatges 
iniciats i 425 habitatges acabats en termes mitjans anuals, respectivament.  

Gràfic 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades DGH. 

Aquesta evolució s’ha mostrat força homogènia al llarg de tot el període, dintre d’una tendència 
constantment creixent: entre els anys 1991 i 1996 es van iniciar 248 habitatges i se’n van acabar 
228, anualment en termes mitjans, per sota dels registrats entre el 1996 i 2001 (552 iniciats i 306 
acabats anuals), i dels registrats entre 2001 i 2008 (913 iniciats i 661 acabats anualment). 

D’altra banda, la dimensió mitjana de les llars a Figueres ha passat de 3’00 persones per llar l’any 
1991 a 2’66 l’any 2001; és a dir, ha mostrat la tendència descendent registrada de forma 
generalitzada tant a Catalunya com a la resta de la península. Addicionalment, l’esmentat descens 
s’ha donat també a les Comarques Gironines, tot i què la dimensió mitjana a Figueres s’ha situat 
per sota de la dimensió mitjana en l’àmbit territorial esmentat el 1991 i el 1996, i lleugerament per 
sobre l’any 2001. Així, per a l’estimació del punt de partida, s’ha considerat una dimensió mitjana 
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de 2’57 persones per llar l’any 2008, en consonància amb la tendència descendent i amb les dues 
hipòtesis considerades per l’IDESCAT per a les Comarques Gironines (2’71 per a l’escenari 
tendencial, i 2’57 per a l’escenari alt). 

Des del punt de vista estructural, les llars segons edat de la persona principal han experimentat una 
alteració del seu pes a tots els trams d’edat considerats: 

� Les llars amb una persona principal d’edat inferior a 35 anys han passat de representar 
prop del 22% l’any 1991 a situar-se en poc més del 20% l’any 2001. 

� Les llars amb persones principals entre 35 i 65 anys s’han situat al voltant del 53% al llarg 
de tot el període, tot i haver registrat una reducció molt gradual: del 53’3% l’any 1991 al 
52’6% l’any 2001. 

� I les llars amb persona principal de 65 anys i més, que representaven el 24’9% del total de 
llars l’any 1991, van incrementar la seva presència fins el 27’2% del total l’any 2001. 

Tots els elements exposats anteriorment han permès considerar dos escenaris de projecció de 
dimensió mitjana de les llars (tal i com mostren la taula 3 i el gràfic 9b): 

� ESCENARI 1: parteix de la hipòtesi que reflecteix un manteniment de la tendència 
observada en els darrers anys en termes d’emancipació, recollit en una moderació de la 
tendència descendent de la dimensió mitjana en passar a situar-se en 2’43 persones per llar 
l’any 2015. 

� ESCENARI 2: es pressuposa un increment moderat en el grau d’emancipació, i, per tant, en 
el pes de les llars joves. En aquest sentit, i com a conseqüència, la dimensió mitjana 
continuarà caient fins a situar-se en 2’23 persones per llar l’any 2015, conseqüència del fet 
que les noves llars que es formaran, i que voldran residir al municipi, tenen una importància 
superior a la mostrada els darrers anys. 

L’aplicació de cadascun d’aquests dos escenaris de dimensió mitjana a la població projectada 
segons els escenaris conservador i optimista permet obtenir quatre escenaris de projecció de llars 
(taula 3 i gràfic 9a): 

� ESCENARI BAIX: parteix de l’aplicació de l’escenari 1 de llars a les projeccions de 
població de l’escenari conservador. Incorpora la hipòtesi que la població mantindrà les 
tendències heretades del període previ en tots els sentits, i que els fluxos migratoris 
aportaran famílies formades o en procés de formació. 

� ESCENARI INTERMEDI BAIX: parteix de l’aplicació de l’escenari 2 de llars a la població 
projectada segons l’escenari conservador. Implícitament, pressuposaria que la població 
reprodueix les tendències heretades del període 2000-2008 i que la dimensió mitjana de les 
llars es redueix ràpidament a causa de les aportacions fonamentalment del residents 
procedents de l’estranger. Aquest residents aporten població en edat de formar família o bé 
amb famílies ja formades, però que, tot cercant oportunitats laborals, esperaran a 
aconseguir una estabilitat econòmica abans d’arrelar-se i formar família o portar la família 
constituïda al país d’origen. 

� ESCENARI INTERMEDI ALT: aplica l’escenari 1 de llars a la població projectada segons 
l’escenari optimista. És a dir, pressuposaria que la població potencia les tendències 
heretades del període 2000-2008, però en forma de llars ja constituïdes quan es plantegen 
residir al municipi i de llars que es formen noves i que busquen un lloc on portar a terme la 
seva emancipació. 

� ESCENARI ALT: aplica l’escenari 2 de llars a la població projectada d’acord amb 
l’escenari optimista. Parteix de la hipòtesi que la població mostra un dinamisme superior al 
del període 2000-2008, no només com a llars ja formades que cerquen canviar de municipi 
de residència, sinó també com a noves llars que retarden el moment de tenir descendència 
tot esperant assolir una situació econòmicament estable. 
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Val a dir què, a més dels escenaris anteriors, i basats en ells, es va definir un altre addicional amb 
els diversos responsables tècnics i polítics municipals. Segons aquest escenari, el creixement del 
nombre de llars es mantindria similar al de l’escenari intermedi baix, però amb una correcció 
estimativa del nombre d’habitants cap a l’alça. 

Resultats 

RESULTATS: PROJECCIÓ DE POBLACIÓ 

D’acord amb les dades que mostra el gràfic 2, entre els anys 1986 i 2008, la població total de 
Figueres s’ha incrementat en 10.867 persones, és a dir, un 34’0% més que l’any 1986 (el 1’34% anual 
acumulatiu o un ritme anual mitjà d’unes 494 persones). Aquesta evolució és resultat de dos 
comportaments ben diferents: 

� Entre el 1986 i el 1996 la població es va incrementar únicament en 1.215 persones, és a 
dir, a un ritme d’unes 122 persones/any. 

� En canvi, entre el 1996 i l’any 2008 la variació de població va ser de 9.652 habitants, el 
que suposa un creixement de 804 habitants anualment, és a dir, més de sis vegades i mitja 
el ritme del període anterior. 

 

 

Gràfic 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE i l’IDESCAT. 

L’esmentada evolució s’ha nodrit especialment de la població menor de 5 anys i d’entre 25 i 54 
anys, tant per la seva evolució (increment conjunt del 39% entre 2000 i 2008) com pel corresponent 
pes específic en el conjunt d’habitants (conjuntament, el 48’6% sobre la població total): del 25’8% 
que ha crescut la població de Figueres entre els anys 2000 i 2008, els trams d’edat esmentats són 
responsables de prop del 75%. 
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Gràfic 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE i d’IDESCAT. 

Des del punt de vista del lloc de naixement, i segons queda recollit al gràfic 4,  en  el  període  
1996-2008 la població estrangera s’ha elevat en 10.163 persones, en haver passat de 1.476 a 11.639 
habitants –del 4’5% al 27’2% de la població total de Figueres, 847 persones anuals per terme mitjà-. 
Addicionalment, aquest ritme de creixement reprodueix el mostrat pel conjunt provincial, i se situa 
per sobre del comarcal i per sota del corresponent a la capital. 

Gràfic 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE. 

En contrast, la població no estrangera (gràfic 5, pàgina següent), ha mostrat una caiguda, en haver 
passat de 31.681 persones l’any 1996 a 31.170 persones l’any 2008  –és a dir,  del 95’5% al 72’8% de 
la població total de Figueres, respectivament, o 43 persones menys cada any en termes  mitjans-, a 
diferència de l’evolució que ha mostrat aquesta població a l’entorn de Figueres. Com a 
conseqüència, des de l’any 1996 fins l’any 2008 el comportament de la població no nascuda a 
l’estranger en general ha estat responsable de què el dinamisme demogràfic del municipi no hagi 
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estat superior, fonamentalment pel seu pes específic en el conjunt de la població i el seu retrocés 
continuat. 

 
 

Gràfic 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE. 

Com es desprèn dels darrers dos gràfics, l’evolució de la població de Figueres -especialment entre 
els anys 1996 i 2008- s’ha fonamentat en el ràpid creixement del component exterior, reflectit en la 
població nascuda a l’estranger empadronada al municipi i en consonància amb unes migracions 
exteriors sistemàticament i creixent positives. D’altra banda, el manteniment de la població no 
estrangera es correspon clarament a la compensació de dues forces oposades: les migracions 
internes netes positives de la resta de Catalunya i d’Espanya, i les migracions internes netes 
negatives corresponents a la resta de la comarca i la resta de la demarcació. 

En canvi, l’evolució de la població de la resta de la comarca s’ha nodrit tan del creixement de la 
població estrangera com del de la població no estrangera conseqüència, en part, de les migracions 
internes netes negatives des de Figueres a la resta de la comarca. 

Els resultats de les projeccions es mostren als gràfics 6 i 7: en el primer cas es recullen les dades 
històriques i les projeccions d’ambdós escenaris en nombre d’habitants, i en el segon es 
representen en base 100=1996. D’acord amb les projeccions elaborades, la població de Figueres 
passarà de 42.809 habitants l’any 2008 a 44.270 i escaig l’any 2015 segons l’escenari 
conservador, o a prop 52.000 i escaig segons l’escenari optimista (entre 1.465 i 9.120 persones de 
creixement en termes absoluts, al voltant de 210-1.300 anuals de mitjana). 

Gràfic 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE i projeccions pròpies. 
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Gràfic 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE i projeccions pròpies. 

 

Com a conseqüència, la població de Figueres, que suposava el 33% de la població comarcal l’any 
2001, reduirà la seva presència segons l’escenari conservador del present document i les 
projeccions de la població comarcal de l’IDESCAT, fins a representar el 29% de la població de l’Alt 
Empordà l’any 2015, o bé elevarà el seu pes fins a situar-se en el 34% de la població total de la 
comarca segons l’escenari optimista14 del present document i les mateixes projeccions de la 
població comarcal.  

Per grups d’edat quinquennals, les projeccions elaborades assenyalen, en l’escenari optimista, un 
increment, fonamentalment, en el pes dels grups d’edat infantil, jove i adulta, és a dir, de la 
població en edat de formar famílies o d’acabar-les de constituir, i de la descendència associada a 
les famílies ja formades (gràfic 8, pàgina següent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

14 Segons les projeccions demogràfiques contingudes al Pla Territorial de l’Empordà (PTE), la població de 
Figueres l’any 2001 representava el 37% de la població comarcal, pes que es reduirà al 34% l’any 2026. Si es 
realitza una interpolació lineal per tal d’aproximar el pesos corresponents a l’any 2015 s’obté que la població 
de Figueres representarà el 36% de la població de l’Alt Empordà, lleugerament per sobre de l’escenari 
optimista referit anteriorment. 
No obstant això, és precís tenir present que les dades de població municipal i comarcal l’any 2001 considerades 
al present document procedeixen de les sèries de població oficials (padró continu) publicades a l’INE i 
l’IDESCAT (34.493 habitants a Figueres i 103.631 a l’Alt Empordà), mentre que les projeccions del PTE 
parteixen de la consideració de 39.533 habitants a Figueres i 106.840 habitants a l’Alt Empordà l’any 2001. 
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Gràfic 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’IDESCAT i de l’INE, i projeccions pròpies. 

 

RESULTATS: PROJECCIÓ DE LLARS 

Les projeccions de llars elaborades sobre la base de la metodologia exposada apunten a què, les 
16.690 llars residents l’any 200815 es convertiran en prop de 18.220 l’any 2015 segons l’escenari 
baix o en 23.285 segons l’escenari alt, és a dir, creixeran a un ritme mitjà de gairebé 220 llars 
anuals com a mínim i 940 llars anuals com a màxim (taula 3, gràfic 9a i gràfic 9b). 

 

Taula 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15 Segons l’estimació realitzada del punt de partida. 
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Llars Variació (%) Variació (abs) Persones/llar Llars Variació (%) Variació (abs) Persones/llar
2008: Punt de 

partida (estimació) 16.690 2,57 16.690 2,57
2009* 17.144 2,72% 455 2,52 17.351 3,96% 661 2,49
2010* 17.330 1,08% 186 2,51 17.754 2,33% 404 2,45
2011* 17.495 0,95% 165 2,50 18.149 2,22% 394 2,41
2012* 17.624 0,73% 128 2,49 18.594 2,46% 446 2,36
2013* 17.814 1,08% 190 2,47 18.966 2,00% 371 2,32
2014* 18.006 1,08% 192 2,45 19.349 2,02% 383 2,28
2015* 18.219 1,18% 213 2,43 19.853 2,61% 504 2,23

2009*-2015* 1.529 3.163

Escenari baix                                                                                                                                                                                                        

(Pobl.: e. cons.; Llars: e1)

Escenari intermedi baix                                                                                                                                                                                                          

(Pobl.: e. cons.; Llars: e2)

Nombre de llars a Figueres, 2008-2015*

Llars Variació (%) Variació (abs) Persones/llar Llars Variació (%) Variació (abs) Persones/llar
2008: Punt de 

partida (estimació) 16.690 2,57 16.690 2,57
2009* 17.524 5,00% 834 2,52 17.735 6,26% 1045 2,49
2010* 18.101 3,29% 577 2,51 18.544 4,56% 809 2,45
2011* 18.739 3,53% 639 2,50 19.439 4,83% 895 2,41
2012* 19.346 3,24% 607 2,49 20.411 5,00% 973 2,36
2013* 20.002 3,39% 656 2,47 21.295 4,33% 884 2,32
2014* 20.696 3,47% 695 2,45 22.240 4,43% 944 2,28
2015* 21.369 3,25% 672 2,43 23.285 4,70% 1045 2,23

2009*-2015* 4.679 6.595

Escenari intermedi alt                                                                                                                                                                                                          

(Pobl.: e. opt.; Llars: e1)

Escenari alt                                                                                                                                                                                                          

(Pobl.: e. opt.; Llars: e2)

Nombre de llars a Figueres, 2008-2015*
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Així mateix, l’escenari alternatiu plantejat amb els responsables locals planteja un creixement 
de llars similar al de l’escenari intermedi baix (3.163 llars entre 2009 i 2015, 2.502 entre 2010 
i 2015). En aquest sentit, la principal diferència entre ambdós escenaris està en el nombre 
d’habitants, que en el cas de l’escenari nou plantejat, se situaria a l’entorn de les 50.500 
persones cap a l’any 2015. En tot cas, cal deixar clar que, per al Pla Local d’Habitatge l’única 
incidència demogràfica ve donada pel nombre de llars i no de població, ja que la translació de 
necessitats d’habitatge es tradueix directament en unitats familiars i no en persones. Val a dir 
què es tracta de l’escenari escollit per al PLH.   

Gràfic 9a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 9b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per consegüent, les llars totals de Figueres, que suposaven el 6% de les llars totals de les 
Comarques Gironines l’any 2001, mantindran aquest pes l’any 2015 segons l’escenari baix, o bé 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE i d’IDESCAT, i projeccions pròpies.*Projeccions. 

 

Font: elaboració D’ALEPH a partir de dades de l’INE i d’IDESCAT, i projeccions pròpies. *Projeccions. 
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l’elevaran fins el 8% del total de llars de les Comarques Gironines segons l’escenari alt i 
considerant les projeccions de llars elaborades per l’IDESCAT per les Comarques Gironines16. 

 

1.3.2 Sense llar i altres col�lectius o risc d’exclusió social 

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 ris 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 lliurat, 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. 

 

Metodologia 

El present informe es fonamenta en la metodologia dissenyada per la GSHUA de la Diputació de 
Barcelona17, segons la qual l’estudi bàsic dels sense llar i altres col�lectius en situació de risc o 
risc d’exclusió social ha d’incloure: 

� Identificació i quantificació del nombre de persones que estan en aquestes situacions al 
municipi, i definició de la seva problemàtica general, a partir de les fonts estadístiques i 
de la informació dels serveis socials de l’Ajuntament. 

� Càlcul dels indicadors parcials (per a cada col�lectiu) i total d’exclusió social del municipi. 
I, a ser possible, la seva comparació amb els d’altres municipis o àmbits de referència 
(comarca, província, Catalunya). 

                                                 

16 Segons les dades i projeccions contingudes al PTE, les llars de Figueres representaven el 7% de les llars 
totals de les Comarques Gironines l’any 2001, i reduiran la seva presència a l’esmentat àmbit territorial fins 
el 5% l’any 2026. Mitjançant interpolació lineal es pot aproximar que aquest pes se situarà al voltant del 6% 
l’any 2015, en concordança amb el llindar inferior dels resultats del present document. 
17 Plans Locals d’Habitatge. Guia Metodològica per a la Redacció. Abril 2008. Unitat de Programació Local 
d’Habitatge-Oficina de Planificació. Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA). Àrea 
d’Infrastructures i Urbanisme. Diputació de Barcelona. 
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� Quantificació dels habitatges necessaris per a aquests col�lectius. 

Així mateix, aquesta metodologia divideix en dos grups les persones i col�lectius d’anàlisi, a partir 
de les categories establertes per diversos organismes i entitats 18: 

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 insegurs19. 

B. Col�lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social: joves, dones, gent gran i adults en 
situació vulnerable20. 

La metodologia de la GSHUA proposa, igualment, dues hipòtesi de partida per a la quantificació de 
les persones excloses dintre dels col�lectius anteriors: 

I. El 100% de la població inclosa al grup A patirà exclusió residencial. 

II. Entre el 20% i el 30% de la població corresponent al grup B patirà exclusió residencial. 

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 la GSHUA proposa per a quantificar la 
població afectada i que es reprodueix a continuació, com a base per a la recollida de dades i els 
càlculs que s’exposaran més endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptació a les dades existents 

Cal tenir present, però, que la referència temporal de les dades necessàries per a elaborar l’anàlisi 
no és homogènia, parcialment a causa de les diverses fonts emprades en la seva cerca. Com es 
veurà a la secció següent, s’han pogut recollir dades referents als anys 2001 i 2008. Així, per tal 
d’homogeneïtzar-les i possibilitar el càlcul de la població afectada (el nombre de persones excloses 
dels dos col�lectius considerats)s’ha considerat què els percentatges existents en 2001 s’han 
mantingut fins a 2008. 

                                                 

18 Per a una definició de cadascun dels tipus englobats en aquest grup, vegeu la Guia Metodològica per a la 
Redacció de Plans Locals d’Habitatge de la GSHUA, Abril 2008. 
19 ETHOS (European Tipology on Homelessness and Housing Exclusion), elaborada per la FEANTSA (Féderation 
Européenne d’Associacions Nationales Travaillant avec les Sans-Abri). 
20 IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB), Fundació Un Sol Món. 

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
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Col�lectiu Font

Persones sense sostre Serveis Socials 2008
Persones sense llar Serveis Socials 2008

Residents en
habitatges insegurs

Serveis Socials 2008

2,50% 3,75%
Serveis Socials 2008 0,006% 0,008%

Dones en situació
vulnerable

IDESCAT, Cens 2001 0,913% 1,370%

0,578% 0,867%
...De les quals, encapçalades per dones 0,473% 0,709%

1,00% 1,50%
INEM 0,036% 0,054%

Serveis Socials 2008 0,039% 0,058%

IDESCAT, Estadística 
de Discapacitats i 
Deficiències 2008

0,883% 1,325%

Indeterminada 0,033% 0,050%

Justícia o polícia 0,008% 0,017%

2,68% 3,93%

0,10%

Indicador:                                                                                                                                                                                             
nombre de casos 

estimat/pobl 2008 (%)

0,18%
0,04%
0,04%

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

Joves en situació
vulnerable

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

Definició

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

Nombre de llars monoparentals encapçalades per
dones
Nombre de llars unipersonals >75 anys

Nombre d’aturats sense subsidi d’atur

Nombre de persones que viuen a l’espai públic
Nombre de persones que viuen en centres de
serveis socials, albergs, allotjaments temporals o
institucions assistencials

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

Total col�lectius vulnerables

IDESCAT, Cens 2001
Gent gran en situació
vulnerable

Total nombre de casos

Nombre de persones amb problemes de
drogodependències, psíquiques o altres
problemàtiques socio-sanitàries

Nombre de persones amb reconeixement de
discapacitat

Nombre de persones preses o ex-preses

Total adults en situació vulnerable

Adults en situació
vulnerable

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

 

Resultats 

A continuació es mostren els resultats derivats de l’aplicació de la metodologia exposada 
anteriorment a les dades disponibles en el cas de Figueres. Val a dir que aquestes dades s’han 
comparat amb les corresponents de Catalunya.  

 

Col�lectius vulnerables a Figueres 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal i com es pot apreciar, l’any 2008 els sense llar i els col�lectius vulnerables a Figueres haurien 
representat entre el 2,68% y el 3,93% de la població total. Aquests percentatges corresponen 
majoritàriament al grup B. No obstant això, el 0,18% que suma el grup A implica la identificació 
d’unes 77 necessitats urgents de sostre.  

En tot cas, la moderació de les dades aportades pels Serveis Socials apunten a la possibilitat realista 
d’un major nombre de persones en situació de risc (grup B) 

En tot cas, d’acord amb aquestes dades, es pot inferir que el nivell d’exclusió residencial a Figueres 
és inferior al mitjà de Catalunya:  
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Col�lectiu Font

Persones sense sostre Benestar Social, Generalitat 2007
Persones sense llar

Residents en
habitatges insegurs

5,13% 7,70%
Indeterminada -- --

Dones en situació
vulnerable

IDESCAT, Cens 2001 0,62% 0,94%

0,39% 0,59%
...De les quals, encapçalades per dones 0,32% 0,48%

4,12% 6,18%
INE, EPA 2006 0,36% 0,55%

Dpt. Salut GENCAT. CMBD SM 
(Conjunt Mínim Bàsic de Dades de 

la Xarxa de Salut Mental). 
Catsalut, 2007.

2,61% 3,91%

IDESCAT, Estadística de 
Discapacitats i Deficiències 2007

1,07% 1,60%

MTAS, Anuario de estadísticas 
laborales y de asuntos sociales 

2006

0,06% 0,08%

Ministeri de l'Interior, Anuari 
2007, dades del mes de gener

0,03% 0,04%

5,24% 7,80%

Indicador:                                                                                                                                                                                             
nombre de casos 

estimat/pobl 2007 (%)

0,10%
0,08%

Joves en situació
vulnerable

B. Col�lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social
Nombre de joves (19-25 anys) ex-ingressats en
centres d’acolliment o amb altres problemàtiques
socials

Definició

INE, Encuesta sobre las personas 
sin hogar 2006 (EPSH-Centros 

2006)

A. Sense llar i altres persones o col�lectius en situació d’exclusió social
Nombre de persones que viuen a l’espai públic
Nombre de persones que viuen en centres de
serveis socials, albergs, allotjaments temporals o
institucions assistencials

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

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

Nombre de llars monoparentals encapçalades per
dones
Nombre de llars unipersonals >75 anys

Nombre d’aturats sense subsidi d’atur

0,02%

Total col�lectius vulnerables

IDESCAT, Cens 2001
Gent gran en situació
vulnerable

Total nombre de casos

Nombre de persones amb problemes de
drogodependències, psíquiques o altres
problemàtiques socio-sanitàries

Nombre de persones amb reconeixement de
discapacitat

Nombre de persones preses o ex-preses

Total adults en situació vulnerable

Adults en situació
vulnerable

 

 

Col�lectius vulnerables a Catalunya 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant a Catalunya, els col�lectius vulnerables tenen una presència inferior a la detectada a 
Figueres, atès que l’any 2007 representaven entre el 5% i el 8% de la població total, percentatge 
on la població inclosa al grup A suposa només el 0’1% de la població total de Catalunya l’any 2007, 
mentre que la corresponent al grup B arriba a representar entre el 5% i el 7’7%, fonamentalment a 
causa dels adults en situació vulnerable (entre el 4% i el 6’2% del total). 

Tot i què Figueres no arriba globalment a aquests valors, sí que els supera pel que fa al grup A. Per 
tant, cal parar més atenció especialment al primer grup, no només pel seu caràcter especialment 
urgent, sinó a més per què incrementa en un 80% el percentatge resultant respecte al de Catalunya. 

Quantificació dels habitatges necessaris per a aquests col�lectius 

Per a quantificar el volum d’habitatges necessaris per a cobrir les necessitats d’aquests col�lectius 
s’ha de tenir present que l’aproximació anterior determina que entre el 2,68% i el 3,93% de la 
població de Figueres es troba en una situació vulnerable, perquè es tracta d’un col�lectiu en risc 
d’exclusió. 

Ara bé, no implica que entre el 2,68% i el 3,93% del total d’habitatges assequibles previstos al PLH 
de Figueres han de ser habitatges destinats a aquests col�lectius, atès que vàries de les situacions 
considerades anteriorment poden confluir en les mateixes persones. Per exemple, una dona que és 
persona principal d’una família monoparental pot viure en un habitatge sense títol legal i, amb 
elevada probabilitat, romandre desocupada sense percebre subsidi d’atur. 

Dit d’una altra manera, els percentatges anteriors determinarien directament el percentatge 
d’habitatges requerits per a cobrir les situacions de necessitat per part dels col�lectius vulnerables 
únicament si cap de les casuístiques considerades es donés en la mateixa persona. En aquest sentit, 
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s’han d’interpretar com a percentatges màxims d’habitatges requerits per assistir a aquests 
grups de població. 

I fins i tot aquesta interpretació és maximalista: les situacions en risc d’exclusió no tenen per què 
suposar la necessitat de cobertura en tots els casos en termes d’habitatges, ja que, amb tota 
seguretat, la majoria tenen ja un habitatge en propietat o lloguer i es tracta de complementar 
nivells baixos de renda.  

Sí que hi ha més urgència en un subgrup d’aquest total. Les persones incloses en el grup A són les 
que pateixen amb major gravetat l’exclusió residencial. En aquest sentit, s’han identificat fins a 
77 necessitats força immediates d’habitatge social a les que cal facilitar la seva cobertura amb 
especial urgència.  

 

1.4 DEMANDA D’HABITATGE 

1.4.1 Presentació 

El present estudi, encarregat per l’Ajuntament de Figueres, i que s’enquadra dintre de 
l’elaboració del Pla Local d’Habitatge (PLH) del municipi, pretén estudiar el perfil de la demanda 
d’habitatge de la ciutat de Figueres i les característiques dels habitatges sol�licitats. 

Conèixer el perfil socioeconòmic dels sol�licitants d’habitatge permet ajustar les decisions públiques 
en matèria d’habitatge a les necessitats expressades per la demanda que no pot trobar sortida dins 
les relacions mercantils lliures, especialment pel que fa al seu nivell de recursos econòmics 
disponibles, els motius pels quals cerquen habitatge i les característiques jurídiques, econòmiques, 
físiques i geogràfiques dels habitatges desitjats. 

A continuació es presenta la metodologia emprada, així com també els resultats més rellevants que 
permeten caracteritzar la demanda d’habitatge a Figueres. 

1.4.2 Metodologia 

El present estudi es recolza en dos tipus d’informacions: informacions quantitatives i informacions 
qualitatives. 

Les informacions quantitatives procedeixen de dues fonts: 

� D’una banda, les fitxes que, fins a la data d’elaboració (juny de 2009), 
han omplert els 9 agents immobiliaris (agents de la propietat urbana 
immobiliària i administradors de finques) més rellevants del municipi, 
seleccionats a partir d’un llistat inicial consensuat amb l’Ajuntament de 
Figueres. Aquestes fitxes fan referència a les sol�licituds d’habitatge 
rebudes durant els darrers sis mesos en les seves empreses, 106 fitxes en 
total –de les quals 39 corresponen a sol�licituds d’habitatge de 
propietat i 67 a sol�licituds d’habitatge de lloguer.  

� D’altra banda, les dades del Registre de Sol�licitants d’habitatge assequible referents a les 
característiques socials, demogràfiques i econòmiques de 572 sol�licitants inscrits21. 

Quant a les informacions qualitatives, deriven de les entrevistes realitzades al mes de juny de 2009 
a dos tipus d’agent: 

                                                 

21 La base dades facilitada per l’Ajuntament de Figueres conté dades sobre 2.517 sol�licitants en total. No 
obstant això, s’han seleccionat només aquells casos amb informació específica i fiable sobre ingressos. 

Assessoria Fiscal
Jesús Costa Nicolau, SL
Immobiliària Alsina
Finques Bartolomé
Finques Cairó
Finques Ferco
Finques Gibert
Finques Travesa
Finques Trilla
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� Agents intermediaris del mercat immobiliari: Finques Trilla, Ceigrup Finques J. Company i 
Finques Pascual. 

� Agents intermediaris del mercat financer: Caja de Ahorros del Mediterráneo-CAM i BBVA22. 

D’altra banda, s’ha emprat la mateixa distribució territorial utilitzada a l’Estudi de l’Oferta 
d’Habitatge del present PLH23. 

Com hom pot observar, la confecció del present estudi ha estat possible gràcies a la col�laboració 
d’aquests professionals, als quals fem públic el nostre més sincer agraïment pel temps i l’atenció 
dedicats. 

 

1.4.3 Perfil de la demanda d’habitatge lliure 

Característiques personals i familiars 

A Figueres, els sol�licitants que demanen habitatge lliure tenen una edat mitjana de 39 anys, i 
són, majoritàriament, gent jove de 25 a 39 anys en la meitat dels casos, i jove adulta de 40 a 54 
anys (26’4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb el creuament de l’estructura 
d’edats dels sol�licitants d’habitatge lliure i 
el lloc de naixement, els col�lectius més 
presents a la mostra (25-39 anys i 40-54 
anys) suposen el 72’7% de tots els nascuts a 
Espanya i fins el 84’6% de tots els nascuts a 
l’estranger. En canvi, únicament entre els 
nascuts a Espanya existeixen sol�licitants 
amb edats superiors a 64 anys. 

Com a conseqüència de les dades recollides, 
el 28% del total de sol�licitants 
potencialment cerca un habitatge lliure per 

                                                 

22 CAM, oficina 6961. BBVA, oficina 263. 
23 Zona 1: Centre. 
Zona 2: Av. Marignane, Nou, Eixample, Els Fossos, Poble Nou, Ronda Barcelona, Ronda Firal, Sant Isidre. 
Zona 3: Cendrassos, Creu de la Mà, Olivar Gran, Rally Sud. 
Zona 4: Horta Capallera, Parc Sol, Ram, Turó Baix, Vivendes Park. 
Zona 5: Culubret, Marca de l’Ham. 
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Gràfic 2HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
naixement i edat (nombre de casos)

Espanya Estranger

Menys de 20 anys 0,9
20-24 anys 8,5
25-29 anys 14,2
30-34 anys 17,9
35-39 anys 17,9
40-44 anys 15,1
45-49 anys 9,4
50-54 anys 1,9
55-59 anys 4,7
60-64 anys 4,7
65 anys i més 4,7
Total 100,0

Taula 1HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure
segons edat (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

Gràfic 1HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons edat
(% sobre el total)
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emancipar-se de la família (menor de 35 anys) i és nascut a Espanya.  

 

 

 

 

 

 

Les persones soles -en un sentit ampli: homes sols, dones soles o persones soles amb fills i/o 
persones grans- que sol�liciten habitatge lliure a Figueres suposen més d’una tercera part del total 
(39’6%), mentre que les parelles representen el 58’5% (34’9% les parelles amb fills i 23’6% les 
parelles sense fills). La resta, un reduït 1’9%, els models familiars tradicionals -parelles amb fills i/o 
persones grans-. Com a conseqüència, el demandant tipus d’habitatge lliure del municipi és, 
clarament, una parella –amb o sense fills-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consideració de la tipologia familiar 
(més freqüent) conjuntament amb 
l’edat dels sol�licitants d’habitatge 
lliure determina que, la demanda de 
gent jove (menors de 25 anys) i de 
majors de 65 anys està formada 
principalment per persones soles en 
sentit ampli (60% i 80%, 
respectivament, de cada tram d’edats), 
pes que es redueix al 43% dels que 
tenen entre 40 i 49 anys i al 28% dels 
sol�licitants de 25 a 39 anys. 

En canvi, com és lògic la presència de 
les parelles –amb o sense fills- 

s’incrementa amb l’edat: si bé només el 20% dels sol�licitants de 65 anys o més mostra aquesta 
tipologia familiar, el seu pes s’eleva al 40% dels menors de 25 anys i els que tenen entre 55 i 64 
anys, al 54% dels que tenen entre 40 i 54 anys, i assoleix un màxim entre els sol�licitants de 25 a 
39 anys (72%). En consonància, les parelles mostren una edat mitjana de 37’2 anys, edat que 
s’eleva a 41’5 anys en el cas de les persones soles i a un màxim de 50 anys quan es consideren les 
famílies tradicionals. Per tant, el sol�licitant tipus d’habitatge lliure a Figueres és una parella 
jove o jove adulta amb més probabilitat.  

Gràfic 3HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons tipus de 
família (% sobre el total)

Parelles amb o 

sense fills
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Gràfic 4HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons tipus de 
família i edat (nombre de casos)

Menys de 25 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65 anys i més

Edat mitjana (anys) 41'5 37'2 50'0

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

Espanya 0,0 10,6 16,7 16,7 13,6 15,2 9,1 1,5 6,1 3,0 7,6 100,0
Estranger 2,6 5,1 10,3 20,5 25,6 15,4 10,3 2,6 0,0 7,7 0,0 100,0
Total 1,0 8,6 14,3 18,1 18,1 15,2 9,5 1,9 3,8 4,8 4,8 100,0

* La categoria Estranger inclou les següents zones de procedència: Europa, Llatinoamèrica, Magrib, Àfrica subsahariana i Àsia.

Taula 2HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de naixement segons edat (% sobre el total a cada lloc de naixement)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Homes sols 16,0
Dones soles 17,0
Persona sola amb fills 4,7
Persona sola amb persones grans 0,9
Persona sola amb fills i persones grans 0,9
Parella sense fills 23,6

Parella amb fills 34,9

Parella amb persones grans 0,9
Parella amb fills i persones grans 0,9
Total 100,0

Taula 3HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure segons tipus de
família (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les
agències immobiliàries.
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D’acord amb la informació recollida quant a 
lloc de naixement, els nascuts a Espanya es 
divideixen pràcticament a parts iguals entre 
les persones soles en sentit ampli i les 
parelles –amb o sense fills-, mentre que el 
72% dels nascuts a l’estranger correspon a un 
tipologia familiar de parella amb o sense fills.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: és precís tenir present que la taula indica les edats de totes aquelles persones que estan cercant un habitatge a Figueres, i el tipus de família al qual pertanyen aquestes persones segons la seva edat. 

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

Homes sols 0,0 11,1 13,3 15,8 15,8 18,8 10,0 50,0 0,0 40,0 20,0 16,0
Dones soles 0,0 44,4 6,7 10,5 15,8 18,8 0,0 0,0 40,0 20,0 40,0 17,0
Persona sola amb fills 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 6,3 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7
Persona sola amb persones grans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,9
Persona sola amb fills i persones grans 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Parella sense fills 100,0 22,2 46,7 26,3 21,1 18,8 0,0 0,0 0,0 40,0 20,0 23,6
Parella amb fills 0,0 11,1 33,3 47,4 42,1 31,3 60,0 50,0 40,0 0,0 0,0 34,9
Parella amb persones grans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,9
Parella amb fills i persones grans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Taula 4HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat segons tipus de família (% sobre el total a cada tram d'edat)

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

Homes sols 0,0 5,9 11,8 17,6 17,6 17,6 5,9 5,9 0,0 11,8 5,9 100,0
Dones soles 0,0 22,2 5,6 11,1 16,7 16,7 0,0 0,0 11,1 5,6 11,1 100,0
Persona sola amb fills 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Persona sola amb persones grans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Persona sola amb fills i persones grans 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Parella sense fills 4,0 8,0 28,0 20,0 16,0 12,0 0,0 0,0 0,0 8,0 4,0 100,0
Parella amb fills 0,0 2,7 13,5 24,3 21,6 13,5 16,2 2,7 5,4 0,0 0,0 100,0
Parella amb persones grans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Parella amb fills i persones grans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 0,9 8,5 14,2 17,9 17,9 15,1 9,4 1,9 4,7 4,7 4,7 100,0

Taula 5HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per tipus de família segons edat (% sobre el total a cada tipus de família)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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Gràfic 6HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
naixement i tipus de família (nombre de casos)

Estranger Espanya

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Espanya 58,8 88,9 60,0 100,0 100,0 56,0 54,1 100,0 62,9
Estranger 41,2 11,1 40,0 0,0 0,0 44,0 45,9 0,0 37,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Taula 6HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per tipus de família segons lloc de naixement (% sobre el total a cada tipus de família)

* La categoria Estranger inclou les següents zones de procedència: Europa, Llatinoamèrica, Magrib, Àfrica subsahariana i Àsia.

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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L’ocupació mitjana de les llars que sol�liciten habitatge lliure és de 2’34 persones per habitatge, 
determinades en el 60’6% dels casos per les llars on viuran entre 1 i 2 persones i en el 39’4% 
restant per llars de 3 a 5 membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característiques professionals 

El 82’3% del total de sol�licitants d’habitatge lliure treballa com a única activitat, i un 4’2% la 
combina amb els estudis. L’11’5% dels casos són pensionistes, percentatge que és, com a mínim, del 
doble del registrat a altres municipis de Catalunya, i el 2’0% es distribueix a parts iguals entre els 
que estudien i els que romanen aturats/des.  

 

Quan es consideren les tres situacions laborals 
més freqüents, s’observa que l’edat mitjana 
dels sol�licitants d’habitatge lliure (39 anys) 
es redueix a 36’5 entre els que treballen com 
a única activitat, i a 28’8 anys en el cas dels 
què combinen treball i estudis, i s’eleva a 
63’2 anys entre els pensionistes. 

Aquestes mitjanes procedeixen del fet que la 
situació laboral més freqüent (treballa) 
concentra, fonamentalment, el tram d’edat 
de 25 a 49 anys: el 88’6% de la demanda que 
només treballa -gruix de la demanda 

d’habitatge lliure. En canvi, la totalitat de la demanda que combina treball amb estudis té menys 
de 39 anys, i els pensionistes tenen 55 anys i més. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 persona 30,6

1-2 persones 1,0

2 persones 32,7

3 persones 22,4

3-4 persones 1,0

4 persones 12,2
5 persones 6,1

Total 100,0

Taula 7HLL. Sol�licitants d'habitatge
lliure segons nombre de persones que
hi viuran (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

Gràfic 7HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons nombre 
de persones que hi viuran (% sobre el total)

1-2 persones

60,6%

3-5 persones
39,4%

Nombre mitjà de membres: 2'34
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Gràfic 9HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons situació 
laboral i edat (nombre de casos)

Treballa Estudia Estudia i treballa Aturat/da Pensionista

Edat mitjana (anys) 36'5 28'8 22'522'5 63'2

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

Treballa 1,3 5,1 16,5 22,8 21,5 17,7 10,1 2,5 2,5 0,0 0,0 100,0
Estudia 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Estudia i treballa 0,0 50,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Aturat/da 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Pensionista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 45,5 45,5 100,0
Total 1,0 8,3 13,5 19,8 18,8 14,6 8,3 2,1 3,1 5,2 5,2 100,0

Taula 9HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per situació laboral segons edat (% sobre el total a cada situació laboral)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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Ingressos familiars 

D’acord amb la informació recopilada (taula adjunta i gràfic de la pàgina següent), els demandants 
d’habitatge lliure de Figueres gaudeixen d’un nivell de renda mitjà proper als 1.850 € familiars 
mensuals nets, concentrat entre 300 i 2.699 € en el 82’8% dels casos: entre 300 i 1.499 €, 
52’2%; i entre 1.500 i 2.699 €, 30’3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant, aproximadament el 44’8%24 dels sol�licitants no pot pagar ni tan sols el lloguer més 
econòmic25 (420 € mensuals, segons l’Estudi de l’Oferta d’Habitatge a Figueres que forma part del 
present PLH), considerant un esforç màxim del 30% dels ingressos familiars mensuals nets, motiu pel 
qual pot constituir un dels grups potencialment sol�licitant d’algun tipus d’ajut públic per accedir 
a un habitatge. No obstant això, caldrà analitzar les motivacions dels sol�licitants d’habitatge de 

lloguer per tal de determinar el grau 
d’ajut necessari. 

El volum d’ingressos de la llar sol�licitant 
d’habitatge lliure i l’edat mostren una 
correlació positiva, en el sentit que, en 
general, a mida que augmenta l’edat 
s’incrementen els ingressos i, per tant, es 
redueix la proporció de sol�licitants amb 
rendes baixes. 

En particular, els ingressos dels 
sol�licitants menors de 25 anys i els dels 
majors de 64 anys se situen al voltant 
dels 1.100 € de mitjana, conseqüència 
del fet que el 100% de cadascun 

d’aquests dos grups declara uns ingressos familiars mensuals nets inferiors a la renda mitjana 
(1.845’45 €). Els ingressos dels sol�licitants adults i adults madurs (40-64 anys) s’eleven a una 
mitjana al voltant dels 1.800’00 €, atès que el 73’5% dels sol�licitants amb edats dintre d’aquest 
tram declaren uns ingressos inferiors a la mitjana. Els sol�licitants joves i joves adults (25-39 anys) 
mostren els ingressos màxims –superiors a 2.000’00 € de mitjana- perquè només el 67% d’aquest 
grup disposa d’ingressos inferiors als 1.845’45 € de mitjana. 

                                                 

24 Estimació lineal del tram 1.200-1.499 €. 
25 El lloguer més econòmic en oferta determina els ingressos familiars mensuals nets mínims absoluts que es 
requereixen per a accedir al mercat d’habitatge local. 

Gràfic 10HLL: 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 
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Entre 2.700€ i 3.899€
7,1%

Entre 300€ i 

1.499€

52,5%
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Gràfic 11HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons ingressos 
familiars mensuals nets i edat (nombre de casos)

Menys de 25 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65 anys i més

Ingressos mitjans (€/mes) 1.170'00 1.762'50 1.050'002.064'71 1.920'00

Entre 300€ i 599€ 4,0
Entre 600€ i 899€ 5,1
Entre 900€ i 1.199€ 20,2
Entre 1.200€ i 1.499€ 23,2
Entre 1.500€ i 1.799€ 14,1

Entre 1.800€ i 2.099€ 7,1

Entre 2.100€ i 2.399€ 6,1

Entre 2.400€ i 2.699€ 3,0

Entre 2.700€ i 2.999€ 2,0

Entre 3.000€ i 3.299€ 5,1

Entre 3.900€ i 4.199€ 4,0

Entre 4.200€ i 4.499€ 4,0

Entre 4.500€ i 4.799€ 1,0

4.800 € o més: 7.500 € 1,0
Total 100,0

Taula 10HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure
segons ingressos familiars mensuals nets (%
sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.
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La solvència de la demanda també ve determinada 
pel lloc de naixement: el 39% dels sol�licitants 
nascuts a Espanya té uns ingressos inferiors a 
1.845’45 € (la mitjana global), percentatge que 
s’eleva al 72% entre els nascuts a l’estranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: és precís tenir present que la taula indica les edats de totes aquelles persones que estan cercant un habitatge a Figueres, i el ingressos mensuals nets totals de la família al qual pertanyen aquestes 
persones segons la seva edat. 

Menys de 20 anys 20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total

Entre 300€ i 599€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 20,0 25,0 4,0
Entre 600€ i 899€ 0,0 22,2 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 25,0 5,1
Entre 900€ i 1.199€ 0,0 44,4 14,3 33,3 5,3 21,4 25,0 50,0 0,0 0,0 25,0 20,2
Entre 1.200€ i 1.499€ 100,0 22,2 7,1 11,1 47,4 21,4 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 23,2
Entre 1.500€ i 1.799€ 0,0 0,0 28,6 11,1 10,5 14,3 12,5 0,0 0,0 60,0 0,0 14,1

Entre 1.800€ i 2.099€ 0,0 11,1 21,4 5,6 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 7,1

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,0 0,0 7,1 11,1 5,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1

Entre 2.400€ i 2.699€ 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

Entre 2.700€ i 2.999€ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0

Entre 3.000€ i 3.299€ 0,0 0,0 7,1 5,6 10,5 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 5,1

Entre 3.900€ i 4.199€ 0,0 0,0 14,3 5,6 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0

Entre 4.200€ i 4.499€ 0,0 0,0 0,0 5,6 5,3 7,1 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 4,0

Entre 4.500€ i 4.799€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0
4.800 € o més: 7.500 € 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Taula 11HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre el total a cada tram d'edat)

Menys de 20 anys 20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total
Entre 300€ i 599€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,0 25,0 100,0
Entre 600€ i 899€ 0,0 40,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 100,0
Entre 900€ i 1.199€ 0,0 20,0 10,0 30,0 5,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 5,0 100,0
Entre 1.200€ i 1.499€ 4,3 8,7 4,3 8,7 39,1 13,0 17,4 4,3 0,0 0,0 0,0 100,0
Entre 1.500€ i 1.799€ 0,0 0,0 28,6 14,3 14,3 14,3 7,1 0,0 0,0 21,4 0,0 100,0
Entre 1.800€ i 2.099€ 0,0 14,3 42,9 14,3 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 100,0

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,0 0,0 16,7 33,3 16,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Entre 2.400€ i 2.699€ 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Entre 2.700€ i 2.999€ 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Entre 3.000€ i 3.299€ 0,0 0,0 20,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 100,0

Entre 3.900€ i 4.199€ 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Entre 4.200€ i 4.499€ 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 100,0
Entre 4.500€ i 4.799€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0
4.800 € o més: 7.500 € 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 1,0 9,1 14,1 18,2 19,2 14,1 8,1 2,0 5,1 5,1 4,0 100,0

Taula 12HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per ingressos familiars mensuals nets segons edat (% sobre el total a cada tram d'ingrés)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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Gràfic 13HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
naixement i ingressos familiars mensuals nets

(nombre de casos)

Espanya Estranger

Ingressos mitjans (€/mes) 1.926'60 1.511'50

Entre 300€ i 
599€

Entre 600€ i 
899€

Entre 900€ i 
1.199€

Entre 1.200€ i 
1.499€

Entre 1.500€ i 
1.799€

Entre 1.800€ i 
2.099€

Entre 2.100€ i 
2.399€

Entre 2.400€ i 
2.699€

Entre 2.700€ i 
2.999€

Entre 3.000€ i 
3.299€

Entre 3.900€ i 
4.199€

Entre 4.200€ i 
4.499€

Entre 4.500€ i 
4.799€

4.800 € o més: 
7.500 €

Total

Espanya 100,0 80,0 45,0 30,4 78,6 57,1 66,7 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 60,2
Estranger 0,0 20,0 55,0 69,6 21,4 42,9 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 39,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Entre 300€ i 
599€

Entre 600€ i 
899€

Entre 900€ i 
1.199€

Entre 1.200€ i 
1.499€

Entre 1.500€ i 
1.799€

Entre 1.800€ i 
2.099€

Entre 2.100€ i 
2.399€

Entre 2.400€ i 
2.699€

Entre 2.700€ i 
2.999€

Entre 3.000€ i 
3.299€

Entre 3.900€ i 
4.199€

Entre 4.200€ i 
4.499€

Entre 4.500€ i 
4.799€

4.800 € o més: 
7.500 €

Total

Espanya 5,1 6,8 15,3 11,9 18,6 6,8 6,8 1,7 3,4 8,5 6,8 6,8 0,0 1,7 100,0
Estranger 0,0 2,6 28,2 41,0 7,7 7,7 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 100,0
Total 3,1 5,1 20,4 23,5 14,3 7,1 6,1 3,1 2,0 5,1 4,1 4,1 1,0 1,0 100,0

* La categoria Estranger inclou les següents zones de procedència: Europa, Llatinoamèrica, Magrib, Àfrica subsahariana i Àsia.

Taula 13HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per ingressos familiars mensuals nets segons lloc de naixement (% sobre el total a cada tram d'ingrés)

Taula 14HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de naixement segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre el total a cada lloc de naixement)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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El creuament del nivell d’ingressos mensuals 
i les tipologies familiars més freqüents 
desprèn un esquema mostrat pels 
demandants d’habitatge lliure a d’altres 
municipis de Catalunya: en el cas de Figueres 
també són les persones soles la tipologia 
familiar que presenta un major risc 
d’insolvència. 

Efectivament, del total de persones soles 
que sol�liciten habitatge, un 85’4% disposa 
d’uns ingressos mensuals inferiors a l’ingrés 
mitjà (1.845’45). En canvi, aquest 
percentatge es redueix al 53’6% del total de 
les parelles que cerquen un habitatge lliure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipi de procedència i lloc de naixement 

A Figueres gairebé dues terceres parts dels sol�licitants d’habitatge lliure resideix al mateix 
municipi (62’5%) i prop d’una quarta part a la resta del Alt Empordà (23’1%), a diferència de la 
gran majoria dels municipis estudiats, als quals el primer grup suposa al voltant de tres quartes 
parts del total. Els sol�licitants procedents de municipis de la resta de la demarcació de Girona, de 
la resta de Catalunya o de la resta d’Espanya només suposen el 9’6%, i els que resideixen a 
l’estranger un 4’8%. 
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Entre 300€ i 1.499€ Entre 1.500€ i 2.699€ Entre 2.700€ i 3.899€ Entre 3.900€ i 7.500€

Gràfic 15HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons ingressos 
familiars mensuals nets i tipus de família

(nombre de casos)

Persones soles amb o sense fills/persones grans Parelles amb o sense fills Famílies tradicionals

Ingressos mitjans (€/mes) 1.342'68 2.231'25 1.350'00

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Entre 300€ i 599€ 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 4,0
Entre 600€ i 899€ 0,0 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 5,1
Entre 900€ i 1.199€ 35,3 17,6 40,0 0,0 0,0 9,1 20,6 0,0 0,0 20,2
Entre 1.200€ i 1.499€ 17,6 29,4 40,0 0,0 0,0 31,8 17,6 0,0 0,0 23,2
Entre 1.500€ i 1.799€ 29,4 5,9 20,0 0,0 0,0 18,2 8,8 0,0 0,0 14,1

Entre 1.800€ i 2.099€ 5,9 0,0 0,0 100,0 100,0 4,5 8,8 0,0 0,0 7,1

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 13,6 2,9 0,0 100,0 6,1

Entre 2.400€ i 2.699€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 3,0

Entre 2.700€ i 2.999€ 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 2,0

Entre 3.000€ i 3.299€ 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 8,8 0,0 0,0 5,1

Entre 3.900€ i 4.199€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 2,9 0,0 0,0 4,0

Entre 4.200€ i 4.499€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 0,0 4,0

Entre 4.500€ i 4.799€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 1,0

4.800 € o més: 7.500 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 1,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Entre 300€ i 599€ 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 100,0
Entre 600€ i 899€ 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 100,0
Entre 900€ i 1.199€ 30,0 15,0 10,0 0,0 0,0 10,0 35,0 0,0 0,0 100,0
Entre 1.200€ i 1.499€ 13,0 21,7 8,7 0,0 0,0 30,4 26,1 0,0 0,0 100,0
Entre 1.500€ i 1.799€ 35,7 7,1 7,1 0,0 0,0 28,6 21,4 0,0 0,0 100,0

Entre 1.800€ i 2.099€ 14,3 0,0 0,0 14,3 14,3 14,3 42,9 0,0 0,0 100,0

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 50,0 16,7 0,0 16,7 100,0

Entre 2.400€ i 2.699€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Entre 2.700€ i 2.999€ 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0

Entre 3.000€ i 3.299€ 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 0,0 0,0 100,0

Entre 3.900€ i 4.199€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 0,0 100,0

Entre 4.200€ i 4.499€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Entre 4.500€ i 4.799€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
4.800 € o més: 7.500 € 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Total 17,2 17,2 5,1 1,0 1,0 22,2 34,3 1,0 1,0 100,0

Taula 15HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per tipus de família segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre el total a cada tipus de família)

Taula 16HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per ingressos familiars mensuals nets segons tipus de família (% sobre el total a cada tram d'ingrés)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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Respecte als sol�licitants que procedeixen de Figueres i dels quals es coneix amb exactitud la zona 
d’origen (el 52% del total de sol�licitants residents a Figueres), el 38’2% resideix a la Zona 1 i el 
23’5% a la Zona 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries. 

Clarament, la gran majoria de la població que demanda habitatge a Figueres és una parella 
jove o jove adulta -amb o sense fills- que procedeix de la Zona 1 o de la Zona 5 del mateix 
municipi de Figueres. 

 

L’anàlisi del municipi de procedència 
més freqüent conjuntament amb l’edat 
del sol�licitant d’habitatge lliure indica 
que els procedents de Figueres tenen 
una edat de 39’7 anys per terme 
mitjà, i els residents a la resta de la 
comarca són lleugerament més joves 
(tenen 37’7 anys de mitjana).  

Les mitjanes anteriors procedeixen del 
fet que els menors de 40 anys suposen 
el 55% dels procedents de Figueres i el 
67% dels procedents de la resta de la 
comarca. I també de l’evidència que el 
4’6% dels procedents de Figueres 
tenen més de 64 anys, percentatge 

que s’eleva al 8’3% dels procedents de la resta de la comarca. 

Figueres 62,5

Resta de l'Alt Empordà 23,1
Resta de Girona demarcació (excepte Baix Empordà) 4,8

Resta de Catalunya (demarcació de Girona exclosa) 2,9

Resta d'Espanya 1,9

Estranger 4,8
Total 100,0

Taula 17HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de procedència (% sobre
el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Resta de l'Alt Empordà: Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cistella, La
Jonquera, Llançà, Llers, Peralada, Pont de Molins, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador,
Santa Llogaia d'Àlgema, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra.

Resta de Girona demarcació (excepte Alt Empordà): Girona.

Resta de Catalunya (demarcació de Girona exclosa): Badalona i Barcelona.

Estranger: Bèlgica, Colòmbia, França i Xina.

Resta d'Espanya: Galícia i Aragó.

Gràfic 17HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de 
procedència (% sobre el total)

Resta d'Espanya (Alt 
Empordà exclòs)

9,6%

Resta de l'Alt 
Empordà
23,1%

Figueres
62,5%

Estranger
4,8%

Gràfic 17HLLb: Sol�licitants d'habitatge lliure residents a 
Figueres segons zona de procedència (% sobre el total de 

sol�licitants residents al municipi)
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Gràfic 18HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
procedència més freqüent i edat (nombre de casos)

Menys de 25 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65 anys i més

Edat mitjana (anys) 39'7 37'7
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Amb elevada probabilitat, els sol�licitants procedents de Figueres o la resta de l’Alt Empordà 
cerquen un habitatge tant per millorar l’anterior com per ser propietari o per emancipar-se, tot i 
què és probable que entre els primers predomini la cerca d’una millora, i entre els segons satisfer el 
desig de ser propietari o d’emancipar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi dels ingressos familiars mensuals 
nets corresponents a les procedències 
més freqüents no revela grans 
diferències: un ingrés mitjà situat al 
voltant dels 1.650 € tant en el cas dels 
procedents de Figueres com en el cas 
dels procedents de la resta de la 
comarca. 

No obstant això, si bé el 71% dels 
sol�licitants que declaren uns ingressos 
situats en el tram més baix (entre 300 i 
1.499 €) procedeixen de Figueres, 
aquest percentatge es redueix al 50’0% 
quan es considera el segon tram d’ingrés 
més freqüent (entre 1.500 i 2.699 €). 

 

És evident, doncs, que la població que sol�licita habitatge a Figueres i que resideix al mateix 
municipi (prop de dues terceres parts del total de sol�licitants d’habitatge lliure) és un dels 
col�lectius que, potencialment, requerirà més ajut econòmic, element fonamental si es considera 
que el sol�licitant tipus és una parella jove o jove adulta, i, per tant, en edat d’emancipar-se.  

 

 

 

 

 

D’altra banda, l’ingrés mitjà dels 
sol�licitants procedent de Figueres (la 
majoria) no es distribueixen de manera 
uniforme segons zones de residència al 
municipi. En particular, únicament els 
sol�licitants representatius de les Zones 2 i 3 
mostren uns ingressos superiors a la mitjana 
local (3.100’00 € i 2.070’00 €, 
respectivament), mentre que els 

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

Figueres 1,5 9,2 13,8 18,5 12,3 12,3 13,8 3,1 6,2 4,6 4,6 100,0

Resta de l'Alt Empordà 0,0 12,5 12,5 20,8 20,8 16,7 4,2 0,0 4,2 0,0 8,3 100,0
Total 1,0 8,7 12,5 18,3 18,3 15,4 9,6 1,9 4,8 4,8 4,8 100,0

Taula 18HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de procedència més freqüent segons edat (% sobre el total a cada lloc de procedència 
especificat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Resta de l'Alt Empordà: Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cistella, La Jonquera, Llançà, Llers, Peralada, Pont de Molins, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere
Pescador, Santa Llogaia d'Àlgema, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra.
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Gràfic 19HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
procedència més freqüent i ingressos familiars mensuals 

nets (nombre de casos)

Entre 300€ i 1.499€ Entre 1.500€ i 2.699€ Entre 2.700€ i 3.899€ Entre 3.900€ i 7.500€

Ingressos mitjans (€/mes) 1.683'05 1.623'91

Entre 300€ i 
599€

Entre 600€ i 
899€

Entre 900€ i 
1.199€

Entre 1.200€ i 
1.499€

Entre 1.500€ i 
1.799€

Entre 1.800€ i 
2.099€

Entre 2.100€ i 
2.399€

Entre 2.400€ i 
2.699€

Entre 2.700€ i 
2.999€

Entre 3.000€ i 
3.299€

Entre 3.900€ i 
4.199€

Entre 4.200€ i 
4.499€

Entre 4.500€ i 
4.799€

4.800 € o més: 
7.500 €

Total

Figueres 6,8 5,1 25,4 25,4 13,6 5,1 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 3,4 0,0 1,7 100,0

Resta de l'Alt Empordà 0,0 8,7 17,4 30,4 13,0 13,0 8,7 4,3 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 100,0
Total 4,1 5,2 20,6 23,7 14,4 7,2 6,2 3,1 2,1 4,1 3,1 4,1 1,0 1,0 100,0

Taula 19HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de procedència més freqüent segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre el total a cada lloc de procedència especificat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Resta de l'Alt Empordà: Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cistella, La Jonquera, Llançà, Llers, Peralada, Pont de Molins, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d'Àlgema, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra.
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Gràfic 19HLLb: Ingrés mitjà dels sol�licitants d'habitatge 
lliure residents a Figueres segons zona de procedència 

(€/mes)



 1 ANÀLISI  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

72 

procedents de les tres zones restants són els que, previsiblement, hauran d’afrontar major 
dificultats a l’hora d’accedir a un habitatge, atès que presenten uns ingressos inferiors a 1.500’00 
€ per terme mitjà. 

D’acord amb la informació referent al lloc de naixement del sol�licitant d’habitatge lliure, el 37’1% 
ha nascut a l’estranger i, en particular, a Europa (8’6%) i a Llatinoamèrica (15’2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bé el 64’1% dels residents a Figueres han nascut a Espanya i només un 4’7% a Europa, aquest 
percentatge es redueix al 54’2% en el cas dels residents a la resta de la comarca i cedeix 
protagonisme als nascuts a Europa, que passen a representar el 12’5% de tots els residents a la 
resta de l’Alt Empordà (taula i gràfic de la pàgina següent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitatge de procedència 

 

El 19’4% dels sol�licitants d’habitatge lliure viuen en un habitatge 
propietat de la família, com a conseqüència del pes de la gent jove en 
la formació de la demanda, i estretament vinculat al procés 
d’emancipació de molts joves i joves adults. En canvi, un 33’0% dels 
sol�licitants viuen en un habitatge de la seva propietat o propietat de la 
parella, grup que, segurament, cercarà un habitatge amb el desig 
majoritari de millorar el propi o per motivacions de caire laboral, o 
escissions familiars. D’altra banda, un 46’6% d’aquests demandants viu 
en règim de lloguer, percentatge estretament vinculat al nivell 
d’ingressos mitjà.  

 

 

Espanya 62,9
Europa 8,6
Llatinoamèrica 15,2
Magrib 6,7
Àfrica subsahariana 4,8
Àsia 1,9
Total 100,0

Taula 20HLL. Sol�licitants
d'habitatge lliure segons lloc de
naixement (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

Gràfic 20HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
naixement (% sobre el total)
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Gràfic 21HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
procedència i lloc de naixements més freqüents

(nombre de casos)

Espanya Europa Llatinoamèrica

Lloc de procedència més freqüent Espanya Europa Llatinoamèrica Total

Figueres 64,1 4,7 17,2 100,0

Resta de l'Alt Empordà 54,2 12,5 16,7 100,0
Total 62,1 8,7 15,5 100,0

Taula 21HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de naixement més freqüent segons lloc
de procedència més freqüent (% sobre el total a cada lloc de procedència especificat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Resta de l'Alt Empordà: Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cistella, La Jonquera, Llançà, Llers,
Peralada, Pont de Molins, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Santa Llogaia d'Àlgema, Vilafant, Vilamalla
i Vila-sacra.

Lloc de naixement més freqüent

Propietat del sol�licitant 11,7
Propietat de la parella 21,4
Propietat de la família 19,4
Lloguer propi 21,4
Lloguer de la parella 17,5
Lloguer de la família 7,8
Habitatge cedit per la família 1,0
Total 100,0

Taula 22HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure
segons habitatge de procedència (% sobre
el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.
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Gràfic 22HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons 
habitatge de procedència (% sobre el total)

No propietat 

sol�licitant/parella

67,0%

Propietat 
sol�licitant/parella

33,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunt, el 67’0% no procedeix d’un habitatge en propietat la venda del qual permeti finançar 
totalment o parcial la compra d’un habitatge, fet que, en combinació amb d’altres factors, serà 
essencial per arribar a determinar el grau d’exclusió residencial dels sol�licitants d’habitatge de 
Figueres.  

 

Considerant l’edat conjuntament amb 
l’habitatge de procedència es confirma el fort 
pes de la gent jove i jove adulta entre la 
demanda d’habitatge lliure que s’emancipa. 
Els sol�licitants no procedents d’habitatge 
propi mostren una edat mitjana de 38’0 anys, 
conseqüència de què el 64% d’aquests 
sol�licitants són menors de 40 anys. En l’altre 
extrem, els sol�licitants que resideixen a un 
habitatge en propietat mostren una edat 
mitjana de 40’6 anys, atès que el 44% tenen 
com a mínim 40 anys -es concentren 
majoritàriament entre els 40 i els 54 anys 

(32% dels sol�licitants que resideixen a habitatges propis; 41’7% quan es tracta d’un habitatge 
propietat del sol�licitant). 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi creuada de l’habitatge de procedència 
segons lloc de naixement del sol�licitant 
d’habitatge lliure assenyala que cap dels 
sol�licitants nascuts a Llatinoamèrica i només 
l’11% dels nascuts a Europa procedeix d’un 
habitatge propi, mentre que el mateix grup de 
sol�licitants representa fins al 50’0% entre els 
nascuts a Espanya.  
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Gràfic 23HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons 
habitatge de procedència i edat (nombre de casos)

Menys de 25 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65 anys i més

Edat mitjana (anys) 40'6 38'0

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

Propietat del sol�licitant 0,0 8,3 8,3 16,7 25,0 33,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Propietat de la parella 0,0 0,0 9,1 18,2 27,3 13,6 9,1 4,5 4,5 4,5 9,1 100,0
Propietat de la família 0,0 25,0 35,0 10,0 5,0 5,0 5,0 0,0 10,0 5,0 0,0 100,0
Lloguer propi 0,0 9,1 9,1 13,6 18,2 9,1 9,1 4,5 4,5 13,6 9,1 100,0
Lloguer de la parella 0,0 5,6 16,7 33,3 16,7 11,1 11,1 0,0 5,6 0,0 0,0 100,0
Lloguer de la família 12,5 0,0 0,0 12,5 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Habitatge cedit per la família 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 1,0 8,7 14,6 18,4 18,4 13,6 9,7 1,9 4,9 4,9 3,9 100,0

Taula 23HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per habitatge de procedència segons edat (% sobre el total a cada tipus d'habitatge de procedència
especificat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobliàries.
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Gràfic 24HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
naixement més freqüent i habitatge de procedència 

(nombre de casos)

Espanya Europa Llatinoamèrica
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Les diferències anteriors també es desprenen 
del creuament de l’habitatge de procedència i 
el municipi de residència del sol�licitant, tot i 
què amb menor intensitat. En particular, si bé 
el 69’4% dels residents a Figueres 
procedeixen d’un habitatge no propi, aquest 
percentatge s’incrementa fins a suposar el 
75% dels residents a la resta de la comarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propietat del 
sol�licitant

Propietat de la 
parella

Propietat de 
la família

Lloguer 
propi

Lloguer de 
la parella

Lloguer de 
la família

Habitatge cedit 
per la família

Total

Espanya 91,7 95,5 73,7 36,4 44,4 25,0 0,0 62,7
Europa 0,0 4,5 10,5 13,6 11,1 12,5 0,0 8,8
Llatinoamèrica 0,0 0,0 5,3 27,3 33,3 25,0 0,0 14,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Propietat del 
sol�licitant

Propietat de la 
parella

Propietat de 
la família

Lloguer 
propi

Lloguer de 
la parella

Lloguer de 
la família

Habitatge cedit 
per la família

Total

Espanya 17,2 32,8 21,9 12,5 12,5 3,1 0,0 100,0
Europa 0,0 11,1 22,2 33,3 22,2 11,1 0,0 100,0
Llatinoamèrica 0,0 0,0 6,7 40,0 40,0 13,3 0,0 100,0
Total 11,8 21,6 18,6 21,6 17,6 7,8 1,0 100,0

Taula 24HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per habitatge de procedència segons lloc de naixement més freqüent (% sobre el total a
cada tipus d'habitatge de procedència)

Taula 25HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de naixement més freqüent segons habitatge de procedència (% sobre el total a
cada lloc de naixement)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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Gràfic 26HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
procedència més freqüent i habitatge de procedència 

(nombre de casos)

Propietat sol�licitant/parella No propietat sol�licitant/parella

Propietat del 
sol�licitant

Propietat de la 
parella

Propietat de 
la família

Lloguer 
propi

Lloguer de la 
parella

Lloguer de la 
família

Habitatge cedit 
per la família

Total

Figueres 50,0 61,9 52,6 77,3 61,1 50,0 100,0 61,4

Resta de l'Alt Empordà 16,7 19,0 31,6 18,2 27,8 37,5 0,0 23,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Propietat del 
sol�licitant

Propietat de la 
parella

Propietat de 
la família

Lloguer 
propi

Lloguer de la 
parella

Lloguer de la 
família

Habitatge cedit 
per la família

Total

Figueres 9,7 21,0 16,1 27,4 17,7 6,5 1,6 100,0

Resta de l'Alt Empordà 8,3 16,7 25,0 16,7 20,8 12,5 0,0 100,0
Total 11,9 20,8 18,8 21,8 17,8 7,9 1,0 100,0

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Taula 26HLL. Sol�licitants per habitatge de procedència segons lloc de procedència més freqüent (% sobre el total a cada tipus d'habitatge de
procedència)

Taula 27HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de procedència més freqüent segons habitatge de procedència (% sobre el total a cada lloc de
procedència)

Resta de l'Alt Empordà: Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cistella, La Jonquera, Llançà, Llers, Peralada, Pont de Molins, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Santa
Llogaia d'Àlgema, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra.
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1.4.4 Característiques dels habitatges desitjats 

Preus 

 Respecte al mercat lliure de compravenda, el sol�licitant tipus està 
disposat a pagar un preu mitjà proper als 200.000 €, determinat, en 
primer lloc per la voluntat de comprar un habitatge amb un preu 
màxim entre 180.300 i 240.399 € (35’9%), seguit de prop per la 
demanda que cerca un habitatge de 120.200 a 180.299 € (30’8%). 
Una cinquena part 
declara poder pagar 
com a màxim 
240.400 € o més 
(concentrat en el 

tram de 270.000-360.000 €, i el 12’8% restant 
està disposat a pagar entre 90.150 i 180.299 €. 

Com a conseqüència, el 79’5% dels sol�licitants 
d’habitatge estaria disposat a pagar un preu 
màxim inferior als 236.623’35 € que costa un 
habitatge lliure de propietat representatiu 
(Estudi de l’Oferta d’Habitatge a Figueres del 
present PLH).  

 

L’anàlisi del preu de compra màxim desitjat 
segons l’edat dels sol�licitants d’habitatge 
lliure mostra, en coherència amb els ingressos 
familiars, que, en general, el preu mitjà que 
estan disposats a pagar els sol�licitants creix 
amb l’edat, des del mínim de 150.250’00 € 
que estan disposats a pagar els majors de 64 
anys, als aproximadament 190.000€ dels de 
20 a 24 anys i els de 5 5 a 64 anys, i els 
202.000 € dels sol�licitants amb edats situades 
en els dos trams més freqüents (25-54 anys). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.150€ - 120.199€ 12,8
120.200€ - 180.299€ 30,8
180.300€ - 240.399€ 35,9
240.400€ o més: 20,5

270.000€ - 360.000€ 17,9
NS/NC 2,6

Total 100,0

Taula 28HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure
segons preu màxim de compra desitjat (%
sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

Gràfic 28HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons preu 
màxim de compra (% sobre el total)

240.400€ o més
20,5%

120.200€ - 

180.299€

30,8%

90.150€ - 120.199€
12,8%

180.300€ - 

240.399€

35,9%
Preu mitjà de compra (€): 198.568'59
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Gràfic 29HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons edat i 
preu màxim de compra (nombre de casos)

20-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65 anys i més

Edat mitjana (anys) 41'5 41'941'5 34'6

Preu mitjà de compra (€) 180.300'00 150.250'00202.255'00 201.870'83 191.443'75

20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total
90.150€ - 120.199€ 0,0 14,3 16,7 0,0 12,5 25,0 33,3 0,0 0,0 12,8
120.200€ - 180.299€ 50,0 14,3 16,7 42,9 37,5 25,0 0,0 100,0 100,0 30,8
180.300€ - 240.399€ 50,0 71,4 50,0 28,6 0,0 50,0 33,3 0,0 0,0 35,9
240.400€ o més 0,0 0,0 16,7 28,6 50,0 0,0 33,3 0,0 0,0 20,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total
90.150€ - 120.199€ 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 100,0
120.200€ - 180.299€ 8,3 8,3 8,3 25,0 25,0 8,3 0,0 8,3 8,3 100,0
180.300€ - 240.399€ 7,1 35,7 21,4 14,3 0,0 14,3 7,1 0,0 0,0 100,0
240.400€ o més 0,0 0,0 12,5 25,0 50,0 0,0 12,5 0,0 0,0 100,0
Total 5,1 17,9 15,4 17,9 20,5 10,3 7,7 2,6 2,6 100,0

Taula 29HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat segons preu màxim de compra (% sobre el total a cada tram d'edat)

Taula 30HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per preu màxim de compra segons edat (% sobre el total a cada tram de preu màxim de compra)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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  L’anàlisi del lloc de naixement 
conjuntament amb el preu màxim de 
compra revelat -per a aquells casos 
amb dades específiques per a 
ambdues variables- assenyala, en 
concordança amb els ingressos, que, 
mentre que els nascuts a Espanya 
estan disposats a pagar fins a prop de 

200.000 €, els recursos dels nascuts a Europa els permetrien arribar únicament fins a 150.250 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lloguer que està disposat a pagar el sol�licitant d’habitatge lliure 
tipus se situa al voltant dels 400 €, determinat en primer lloc pel 
segment de 360-479 € mensuals (41’8% dels sol�licitants), en segon 
lloc pel tram de 240 a 359 € (22’4% del total), i en tercer lloc, pels 
que estan disposats a pagar com a màxim entre 480 i 599 € (19’4%). 
El 16’4% restant correspon al dos trams extrems de preus. 

Les dades impliquen, doncs, que el 97’0% dels sol�licitants d’habitatge 
lliure sobre els quals es disposa d’informació pagarien un preu 
inferior als 680’37 € que costaria un habitatge de lloguer mitjà, i el 
53’7% estaria disposat a pagar un lloguer inferior als 420 € que, com 
a mínim , requereix l’accés al mercat lliure en lloguer (Estudi de 
l’Oferta d’Habitatge a Figueres del present PLH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.150€ - 
120.199€

120.200€ - 
180.299€

180.300€ - 
240.399€

240.400€ o 
més

Total

Espanya 100,0 91,7 100,0 87,5 94,7
Europa 0,0 8,3 0,0 0,0 2,6
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Taula 31HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per preu màxim de compra segons lloc de
naixement més freqüent (% sobre el total a cada tram de preus)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

90.150€ - 120.200€ 120.200€ - 180.299€ 180.300€ - 240.399€ 240.400€ o més

Gràfic 31HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloc de 
naixement més freqüent i preu màxim de compra

(nombre de casos)

Espanya Europa

Preu mitjà de compra (€) 198.298'61 150.250'00

Entre 120€ i 239€ 10,4
Entre 240€ i 359€ 22,4
Entre 360€ i 479€ 41,8

Entre 480€ i 599€ 19,4
600€ o més: 6,0

650 € 3,0
750 € 3,0

Total 100,0

Taula 32HLL. Sol�licitants
d'habitatge lliure segons lloguer
màxim (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobliàries.

Gràfic 32HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons lloguer 
màxim (% sobre el total)

Entre 360€ i 479€

41,8%

Entre 120€ i 360€

32,8%
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6,0%

Entre 480€ i 599€
19,4%

Lloguer mitjà (€/mes): 408
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Condicions de pagament 

A diferència d’altres municipis de Catalunya, i en consonància amb el nivell d’ingressos, només el 
28’9% dels sol�licitants que cerquen un habitatge de propietat preveu realitzar el pagament al 
comptat (7’9%), amb la venda d’un pis propi (18’4%) o bé amb la combinació de les dues formes 
anteriors (2’6%). D’altra banda, el 71’1% restant preveu l’obtenció d’una hipoteca, o bé com a 
única forma de pagament (57’9%), o bé complementada amb la venda d’un habitatge propi, la 
realització d’una part del pagament al comptat o mitjançant l’ajut de la família. Cap dels 
sol�licitants d’habitatge de propietat preveu finançar-ne l’accés únicament amb ajuts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dintre del segment de demanda d’habitatge 
lliure de 45 anys i més és on es troba la major 
proporció de sol�licitants que pagaran la 
compra de l’habitatge mitjançant la venda de 
l’habitatge anterior o pagament al comptat, 
com a conseqüència de què aquesta demanda 
té un major poder adquisitiu i una considerable 
proporció de propietaris que cerquen un 
habitatge millor per a les seves necessitats: 
100% del total de sol�licitants de 50 anys i 
més, i 75% dels que tenen entre 45 i 49 anys. 

En canvi, el pes dels sol�licitants que preveuen 
l’obtenció d’un préstec hipotecari com a única forma de pagament o bé complementat amb 
d’altres formes evoluciona inversament amb l’edat, i és màxim entre els sol�licitants menors de 45 
anys: 100% dels sol�licitants de 20 a 29 anys, i al voltant del 85% dels sol�licitants de 30 a 44 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 33HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons forma de 
pagament prevista de l'habitatge en propietat (% sobre el 

total de sol�licitants d'habitatge en propietat)

Comptat i/o venda 
d'un pis propi

28,9%
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Gràfic 34HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons forma de 
pagament prevista de l'habitatge en propietat i edat

(nombre de casos)

20-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys

Edat mitjana (anys) 48'4 34'4

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

Total

Comptat i/o venda d'un pis propi 0,0 0,0 16,7 14,3 14,3 75,0 100,0 100,0 100,0 28,9

Hipoteca sola o combinada amb o sense ajuts 100,0 100,0 83,3 85,7 85,7 25,0 0,0 0,0 0,0 71,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Taula 34HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat segons forma de pagament prevista de l'habitatge en propietat (% sobre el total a cada
tram d'edat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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La relació entre preu màxim i ingressos 

La relació entre el preu màxim de compra desitjat i ingressos familiars mensuals nets permet 
determinar si el grau d’endeutament planificat per una llar és excessiu o, per contra, suportable 
dintre d’uns límits raonables. En particular, una relació superior a 37 indica que la llar haurà de 
destinar més del 30% dels seus ingressos nets a fer el pagament de la quota hipotecària 
corresponent al preu màxim revelat -considerant el finançament del 80% del preu de venda de 
l’habitatge, a 30 anys, per a un tipus d’interès del 5’233%*, i del 20% restant amb un préstec 
personal a retornar en 6 anys a un tipus d’interès del 9%26. 

 

D’acord amb les dades recollides, tots els sol�licitants que desitgen 
comprar un habitatge destinaran més del 30% dels seus ingressos 
familiars mensuals nets en concepte de finançament del preu màxim de 
compra que desitgen pagar.  

 

 

 

D’altra banda, evidentment el cost del finançament vindrà 
determinat també per l’existència d’ajuts al finançament i, sobre tot, 
per la disponibilitat d’un habitatge en propietat que permeti finançar 
parcialment o total la compra del nou habitatge. 

No obstant això, si s’analitza la relació preu de compra/ingressos 
només per al col�lectiu de sol�licitants que no procedeix d’un 
habitatge en propietat, s’obté que, igualment, la totalitat del 
col�lectiu presenta una relació superior a 37. 

 

 

En el cas dels sol�licitants que desitgen llogar un habitatge, la relació 
entre preu màxim de lloguer desitjat i ingressos familiars mensuals 
nets també determina si el grau d’endeutament previst supera els 
límits considerats raonables.  

En concret, un relació superior a 0’30 indica que la llar està 
planificant pagar un lloguer màxim que suposarà destinar més del 
30% dels seus ingressos familiars mensuals nets al pagament del 
lloguer, assenyalant així un endeutament excessiu.  

D’acord amb les dades recopilades, i a diferència del que succeeix a 

                                                 

* Mitjana de l’IRPH dels darrers dotze mesos corresponent a préstecs a més de tres anys pel conjunt d’entitats. 
26 D’una banda, la ràtio màxima indicada (37) s’obté en dues etapes: 

1. Aplicant les hipòtesi de simulació de finançament de la compra d’un habitatge sobre els preus en 
oferta presents al mercat lliure per tal d’obtenir els ingressos familiars mensuals net mínims 
necessaris per a accedir a cada producte en oferta amb un esforç no superior al 30%. 

2. Dividint cadascun dels preus en oferta entre els ingressos familiars mensuals nets mínims necessaris 
determinats a l’etapa anterior. Així, la ràtio màxima (37) indica quina és la relació tolerable entre el 
preu de compra de l’habitatge i ingressos familiars mensuals nets, és a dir, que no exigeix destinar 
més del 30% d’aquest ingressos al pagament de la quota hipotecària corresponent. 

D’altra banda, es calcula la ràtio [preu màxim de compra desitjat/ingressos familiars mensuals nets] per a 
cadascun dels sol�licitants de la mostra recollida a les agències immobiliàries i es compara amb la ràtio màxima 
calculada anteriorment. 

Màxim 37 0,0
Superior a 37 100,0

Total 100,0

Taula 35b. Sol�licitants d'habitatge lliure
no procendents d'habitatge en propietat
segons ràtio [preu màxim de
compra/ingressos familiars mensuals nets]
(% sobre el total de sol�licitants
d'habitatge en propietat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

* Per la realització dels càlculs s'ha pres el punt mig de
cada tram d'ingressos i de preu màxim de compra com
a indicador de valor de cada interval.

Màxim 37 0,0
Superior a 37 100,0

Total 100,0

Taula 35HLL. Sol�licitants d'habitatge
lliure segons ràtio [preu màxim de
compra/ingressos familiars mensuals nets]
(% sobre el total de sol�licitants
d'habitatge en propietat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

* Per la realització dels càlculs s'ha pres el punt mig de
cada tram d'ingressos i de preu màxim de compra com
a indicador de valor de cada interval.

Màxim 0,30 44,8

Superior a 0,30 55,2

Total 100,0

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

* Per la realització dels càlculs s'ha pres el punt mig de
cada tram d'ingressos i de preu màxim de lloguer com
a indicador de valor de cada interval.

Taula 36HLL. Sol�licitants d'habitatge
lliure segons ràtio [preu màxim de
lloguer/ingressos familiars mensuals nets]
(% sobre el total de sol�licitants
d'habitatge en lloguer)
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d’altres municipis de Catalunya, el 55’2% dels sol�licitants d’habitatge de lloguer a Figueres 
sobrepassen el límit del 0’30; per tant, és el grup que es podria trobar en una situació de risc 
mesurada per un elevat endeutament. 

 

Superfície 

Dels sol�licitants que no romanen indiferents respecte a la superfície de l’habitatge que cerquen (el 
91’1% del total), el 67’6% cerca un habitatge plurifamiliar amb superfície inferior als 90 m2 –un 
31’4% cerca un habitatge de menys de 60 m2 i el 36’2% està interessat en un habitatge plurifamiliar 
de 60 a 89 m2. A força distància es troba la demanda interessada en els habitatges plurifamiliars de 
90 m2 o més (29’5%). El 2’9% restant està interessat en un habitatge unifamiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a conseqüència de les dades recopilades, la superfície mitjana desitjada pels sol�licitants que 
cerquen un habitatge lliure plurifamiliar (el més freqüent) se situa al voltant dels 77 m2, mentre 
que la superfície mitjana oferta pel producte plurifamiliar present al mercat és propera als 82 m2 
(Estudi de l’Oferta d’Habitatge a Figueres del presente PLH), fet que assenyala la presència de 
possibles desequilibris entre oferta i demanda d’habitatge a Figueres. 

L’anàlisi de la superfície de l’habitatge lliure 
segons la tipologia familiar (més freqüent) 
presenta dos trets destacables:  

� Les persones soles en sentit ampli cerquen 
un habitatge plurifamiliar de superfície 
mitjana al voltant de 64 m2 (el 56’1% 
sol�licita habitatges de menys de 60 m2 i el 
26’8% entre 60 i 90 m2). 

� Les parelles –amb o sense fills- demanen 
habitatges plurifamiliars d’una superfície 
mitjana superior als 84 m2 (el 79% cerca un 
habitatge plurifamiliar de 60 m2 o més).  

 

 

 

 

 

 

Apartament < 40 m2
5,7

Habitatge plurifamiliar < 60 m2
25,5

Habitatge plurifamiliar 60 - 89 m2
35,8

Habitatge plurifamiliar 90 - 120 m2
17,9

Habitatge plurifamiliar > 120 m2
11,3

Habitatge unifamiliar 2,8
Indiferent 0,9

Total 100,0

Taula 37HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure
segons superfície desitjada (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades
a les agències immobiliàries.

Gràfic 37HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons 
superfície de l'habitatge (% sobre el total)

H. unif.
2,9%

Apart. <60 m2

31,4%
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29,5%
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Superf. mitjana plurif. (m2): 76'6
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Gràfic 38HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons 
superfície de l'habitatge i tipus de família

(nombre de casos)

Apart. <60 m2 H. plurif. 60-89 m2 H. plurif. >89 m2 H. unif.

Superf. mitjana (m2) 64'4 97'584'4

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella amb 
fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Apartament < 40 m2 17,6 11,1 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 5,7

Habitatge plurifamiliar < 60 m2 41,2 55,6 20,0 0,0 0,0 24,0 8,1 0,0 0,0 25,5

Habitatge plurifamiliar 60 - 89 m2 29,4 22,2 20,0 0,0 100,0 40,0 43,2 100,0 0,0 35,8

Habitatge plurifamiliar 90 - 120 m2 5,9 0,0 60,0 100,0 0,0 20,0 24,3 0,0 0,0 17,9

Habitatge plurifamiliar > 120 m2 5,9 5,6 0,0 0,0 0,0 12,0 16,2 0,0 100,0 11,3

Habitatge unifamiliar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 2,8

Indiferent 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

Total 100,0 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1

Taula 38HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per tipus de família segons superfície desitjada (% sobre el total a cada tipus de família)



 1 ANÀLISI  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

80 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de dormitoris 

 

En la línia assenyalada per les anàlisis realitzades a d’altres territoris de 
Catalunya, i reflectint la tendència a la reducció de la superfície mitjana 
de les famílies i l’increment de les dificultats d’accés a l’habitatge, els 
sol�licitants d’habitatge lliure de Figueres cerquen 2’64 dormitoris en 
termes mitjans. Aquesta mitjana procedeix del 52’3% dels sol�licitants que 
busquen un habitatge entre 3 i 5 dormitoris, de les peticions d’habitatges 
entre 1 i 2 dormitoris, que representen el 47’7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La demanda d’habitatges lliures de 3 a 5 
dormitoris està formada, 
fonamentalment, per parelles amb o 
sense fills (73’2% sobre el total d’aquest 
nombre de dormitoris), mentre que la 
tipologia d’habitatges més petita, de 1 a 2 
dormitoris, és sol�licitada per les 
persones soles en el 58’8% dels casos. 

 

 

 

 

 

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella amb 
fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Apartament < 40 m2 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0

Habitatge plurifamiliar < 60 m2 25,9 37,0 3,7 0,0 0,0 22,2 11,1 0,0 0,0 100,0

Habitatge plurifamiliar 60 - 89 m2 13,2 10,5 2,6 0,0 2,6 26,3 42,1 2,6 0,0 100,0

Habitatge plurifamiliar 90 - 120 m2 5,3 0,0 15,8 5,3 0,0 26,3 47,4 0,0 0,0 100,0

Habitatge plurifamiliar > 120 m2 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 0,0 8,3 100,0

Habitatge unifamiliar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Indiferent 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Total 16,0 17,0 4,7 0,9 0,9 23,6 34,9 0,9 0,9 100,0

Taula 39HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per superfície desitjada segons tipus de família (% sobre el total a cada tram de superfície)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

1 dormitori 12,4

2 dormitoris 34,3

2-3 dormitoris 1,9

3 dormitoris 28,6

4 dormitoris 21,9

5 dormitoris 1,0

Total 100,0

Taula 40HLL. Sol�licitants
d'habitatge lliure segons nombre
de dormitoris (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les
fitxes complimentades a les agències
immobliàries.

Gràfic 40HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons nombre 
de dormitoris (% sobre el total)
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Gràfic 41HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons tipus de 
família i nombre de dormitoris (nombre de casos)

1-2 dormitoris 3-5 dormitoris

Nombre mitjà de
dormitoris 2'11 4'002'96
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Localització 

Cap dels sol�licitants d’habitatge lliure no vol marxar de l’Alt Empordà: el 89’5% cerca un 
habitatge a Figueres, i el 10’5% roman indiferent entre Figueres i el seu entorn comarcal.  

 

Pel que fa a la zona preferida pels sol�licitants d’habitatge lliure que 
cerquen habitatge a Figueres i que no es declaren indiferents (el 77’8% 
del total que cerca habitatge a Figueres), el 65’2% dels sol�licitants –
grup majoritari- s’inclina per la Zona 1. Quant a la resta, destaca el 
14’5% que es decanta per la Zona 4 i el 10’1% que prefereix la Zona 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si s’analitza la zona de destinació a Figueres en funció de la zona de residència al municipi, 
s’observa un intensa preferència per la Zona 1, no només per part dels residents a aquesta zona, 
sinó també per la resta de sol�licitants que cerca habitatge lliure a Figueres. Únicament els 
sol�licitants residents a la Zona 3 romanen indiferents entre les Zones 1, 2, 3 i 4. 

 

 

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

1 dormitori 35,3 27,8 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 12,4

2 dormitoris 35,3 50,0 20,0 100,0 100,0 44,0 19,4 0,0 0,0 34,3

2-3 dormitoris 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,9

3 dormitoris 17,6 16,7 60,0 0,0 0,0 36,0 33,3 0,0 0,0 28,6

4 dormitoris 5,9 5,6 20,0 0,0 0,0 12,0 41,7 100,0 100,0 21,9

5 dormitoris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

1 dormitori 46,2 38,5 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 100,0

2 dormitoris 16,7 25,0 2,8 2,8 2,8 30,6 19,4 0,0 0,0 100,0

2-3 dormitoris 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0

3 dormitoris 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 30,0 40,0 0,0 0,0 100,0

4 dormitoris 4,3 4,3 4,3 0,0 0,0 13,0 65,2 4,3 4,3 100,0
5 dormitoris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Total 16,2 17,1 4,8 1,0 1,0 23,8 34,3 1,0 1,0 100,0

0,0 100,0 0,0

Taula 42HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per nombre de dormitoris desitjat segons tipus de família (% sobre el total a cada nombre de dormitoris)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Taula 41HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per tipus de família segons nombre de dormitoris desitjat (% sobre el total a cada tipus de família)

Gràfic 43HLLb: Sol�licitants d'habitatge lliure segons zona de 
destinació a Figueres (% sobre el total dels sol�licitants que 
cerquen habitatge al municipi i n'especifiquen una zona)

Zona 4
14,5%

Zona 3
5,8%

Zona 2
4,3%

Zona 1

65,2%

Zona 5
10,1%

Zona 1 : Centre. Zona 2 : Av. Marignane, C/Nou, Eixample, Els Fossos, Poble Nou, Ronda Barcelona, Ronda Firal, Sant Isidre.
Zona 3 : Centrassos, Creu de la Mà, Olivar Gran, Rally Sud. Zona 4 : Horta Capallera, Parc Sol, Ram, Turó Baix, Vivendes Park.
Zona 5 : Culubret, Marca de l’Ham.

Zona 1 45,5

Zona 2 3,0

Zona 3 4,0

Zona 4 10,1

Zona 5 7,1
Bon barri 8,1
Indiferent 22,2

TOTAL 100,0

Taula 43HLLb. Sol�licitants d'habitatge
lliure segons preferència per zones
individuals a Figueres (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobliàries.
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Quant a les motivacions de la localització de l’habitatge lliure –
per al 96% que ha explicitat un motiu-, el 72’9% hi addueix una 
combinació dels diversos motius, el 17’1% es decanta per la 
ubicació cèntrica, el 14’1% manifesta una preferència clara pel 
tipus d’habitatge present a la zona escollida, el 12’9% pels 
preus i el 10’0% per la qualitat ambiental.  

 

 

 

 

Ara bé, si es consideren individualment les 
diferents motivacions especificades, els 
determinants a l’hora d’escollir la ubicació 
de l’habitatge lliure són la situació 
cèntrica (20’7%), el tipus d’habitatge de 
la zona (18’7%), els preus (15’3%), les 
bones comunicacions de la zona escollida 
(13’8%), i la qualitat ambiental (12’8%). 
La resta de motius representen, 
conjuntament, el 18’8% del total. 

 

 

 

 

 

 

Origen Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Indiferent TOTAL
Zona 1 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 39,3
Zona 2 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6
Zona 3 5,6 50,0 33,3 50,0 0,0 0,0 14,3
Zona 4 16,7 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 17,9
Zona 5 22,2 50,0 0,0 50,0 100,0 0,0 25,0

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Origen Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Indiferent TOTAL
Zona 1 81,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 100,0
Zona 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Zona 3 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 100,0
Zona 4 60,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Zona 5 57,1 14,3 0,0 14,3 14,3 0,0 100,0

TOTAL 64,3 7,1 10,7 7,1 3,6 7,1 100,0

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Taula 43HLLc1. Sol�licitants d'habitatge lliure residents a Figueres per zones de
destinació segons zones d'origen (% sobre el total a cada zona de destinació)

Destinació

Taula 43HLLc2. Sol�licitants d'habitatge lliure residents a Figueres per zones
d'origen segons zones de destinació (% sobre el total a cada zona de destinació)
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Gràfic 43HLLc: Sol�licitants d'habitatge lliure residents a 
Figueres segons zona d'origen i de destinació

(nombre de casos)

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5zones d'origen

Cèntric 17,1

Preus 12,9

Tipus habitatge 14,3

Bones comunicacions 7,1

Qualitat ambiental 10,0

La gent que hi viu 1,4

Viuen amics/família 5,7

Proximitat equipaments/serveis 5,7

Combinacions dels diferents motius 72,9

Total 100,0

Taula 44HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure segons
motius de la localització de l'habitatge (% sobre el
total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a
les agències immobiliàries.

Gràfic 45HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons motius 
individuals de la localització de l'habitatge (% sobre el total)
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Règim de tinença 

Tot reflectint molt clarament les dificultats associades a la compra d’un habitatge lliure en la 
conjuntura actual, i a diferència de la majoria de municipis de Catalunya estudiats, d’acord amb la 
informació recopilada la demanda d’habitatge lliure de Figueres està formada en un 63’2% per 
futurs llogaters, percentatge molt superior als registrats en d’altres moments del cicle immobiliari. 
Aquest pot ser un factor de desequilibri si es considera que només el 20’4% de l’oferta residencial 
del municipi és de lloguer, especialment atenent a les motivacions dels sol�licitants d’habitatge en 
lloguer.  

 

En lògica concordança amb els ingressos familiars 
nets i la procedència d’un habitatge propi entre els 
sol�licitants d’habitatge lliure, les persones soles 
en sentit ampli són la tipologia familiar que 
presenta un desig majoritari de llogar un habitatge: 
71’4% del total de sol�licitants de persones soles. En 
contrast, el 40’3% de les parelles mostra la seva 
preferència per comprar un habitatge lliure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tria del tipus d’habitatge lliure desitjat també està vinculada a l’edat del sol�licitant com a 
conseqüència de la situació socioeconòmica: en general, a mida que augmenta l’edat del 
demandant s’incrementa el percentatge de persones que opten per comprar un habitatge en 
comptes de llogar-lo. 

En aquest sentit, els dos trams d’edat més freqüents -25 a 39 anys, i 40 a 54 anys- suposen 
conjuntament el 82% dels futurs compradors, pes que es redueix al 73% del total de futurs 
llogaters.  
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Gràfic 47HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons tipus de 
família i règim de tinença de l'habitatge (nombre de casos)

Propietat Lloguer

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Propietat 29,4 33,3 20,0 0,0 0,0 44,0 37,8 100,0 100,0 36,8
Lloguer 70,6 66,7 80,0 100,0 100,0 56,0 62,2 0,0 0,0 63,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Homes 
sols

Dones 
soles

Persona sola 
amb fills

Persona sola amb 
persones grans

Persona sola amb fills i 
persones grans

Parella 
sense fills

Parella 
amb fills

Parella amb 
persones grans

Parella amb fills i 
persones grans

Total

Propietat 12,8 15,4 2,6 0,0 0,0 28,2 35,9 2,6 2,6 100,0
Lloguer 17,9 17,9 6,0 1,5 1,5 20,9 34,3 0,0 0,0 100,0
Total 16,0 17,0 4,7 0,9 0,9 23,6 34,9 0,9 0,9 100,0

Taula 47HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per tipus de família segons règim de tinença de l'habitatge (% sobre el total a cada tipus de família)

Taula 48HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per règim de tinença de l'habitatge segons tipus de família (% sobre el total a cada règim de tinença)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.

Propietat Lloguer Total
Menys de 20 anys 0,0 100,0 100,0
20-24 anys 22,2 77,8 100,0
25-29 anys 46,7 53,3 100,0
30-34 anys 31,6 68,4 100,0
35-39 anys 36,8 63,2 100,0
40-44 anys 50,0 50,0 100,0
45-49 anys 40,0 60,0 100,0
50-54 anys 0,0 100,0 100,0
55-59 anys 60,0 40,0 100,0
60-64 anys 20,0 80,0 100,0
65 anys i més 20,0 80,0 100,0
Total 36,8 63,2 100,0

Taula 49HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat
segons règim de tinença de l'habitatge (% sobre el
total a cada tram d'edat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les
agències immobiliàries.
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Gràfic 49HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons règim de 
tinença de l'habitatge i edat (nombre de casos)
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Estat de l’habitatge 

 

Si s’analitza l’estat desitjat de l’habitatge lliure, s’obté que el 29’6% 
està preocupat per altres elements diferents de l’estat de l’habitatge, 
com ara els preus o la localització. En canvi, un 30’6% desitja un 
habitatge nou, el 21’4% opta un habitatge de segona mà semi-nou, el 
16’3% per un de segona mà reformat i un escàs 2’0% per un de segona 
mà per reformar.  

Com a conseqüència, el 
56’5% dels demandants 
opta per un habitatge de 

segona mà, fet d’especial rellevància si es té en 
compte que el 41’0% de les ofertes d’habitatge de 
propietat a Figueres són de segona mà (Estudi de 
l’Oferta d’Habitatge a Figueres del present PLH). 

 

 

L’anàlisi de l’estat desitjat de l’habitatge lliure conjuntament amb l’edat mostra un patró 
contraposat al què mostren altres indrets de Catalunya: per primera vegada, la proporció de 
persones que cerquen un habitatge nou es redueix a mida que augmenta l’edat del sol�licitant, 
amb un màxim absolut entre els menors de 40 anys (67% sobre el total d’aquest tram d’edat). En 
canvi, el 41% dels sol�licitants que prefereix un habitatge de segona mà semi-nou o reformat té més 
de 39 anys. Resultarà imprescindible, doncs, estudiar les motivacions de la cerca de l’habitatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipament i serveis desitjats 

Pel que fa als equipaments i serveis desitjats, la calefacció i l’ascensor són dos elements 
indispensables per al 96’8% dels sol�licitants atès que els demanen com a únics equipaments o bé 
en combinació amb d’altres. 

 

 

 

 

 

Nou 30,6
Segona mà (semi-nou) 21,4
Segona mà per reformar 2,0
Segona mà reformat 16,3
Indiferent 29,6
Total 100,0

Taula 50HLL. Sol�licitants d'habitatge
lliure segons estat de l'habitatge (%
sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes
complimentades a les agències immobiliàries.

Gràfic 50HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons estat de 
l'habitatge (% sobre el total)

Nou

43,5%

Segona mà (semi-

nou o reformat)

53,6%

Segona mà (per 
reformar)

2,9%

Nou Segona mà 
(semi-nou)

Segona mà per 
reformar

Segona mà 
reformat

Indiferent Total

Menys de 20 anys 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
20-24 anys 22,2 33,3 0,0 0,0 44,4 100,0
25-29 anys 42,9 28,6 7,1 7,1 14,3 100,0
30-34 anys 31,6 21,1 0,0 15,8 31,6 100,0
35-39 anys 29,4 5,9 0,0 35,3 29,4 100,0
40-44 anys 28,6 35,7 0,0 21,4 14,3 100,0
45-49 anys 12,5 25,0 12,5 12,5 37,5 100,0
50-54 anys 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0
55-59 anys 20,0 0,0 0,0 0,0 80,0 100,0
60-64 anys 60,0 20,0 0,0 0,0 20,0 100,0
65 anys i més 0,0 25,0 0,0 50,0 25,0 100,0
Total 30,6 21,4 2,0 16,3 29,6 100,0

Taula 51HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat segons estat de l'habitatge (% sobre el total
a cada tram d'edat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries.
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Gràfic 51HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons estat de 
l'habitatge i edat (nombre de casos)
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1.4.5 Motivació de la demanda 

Les respostes indiquen que el 36’2% dels sol�licitants cerca un habitatge lliure per millorar en el 
confort, la qualitat i/o la superfície. El 15’2% cerca emancipar-se de la família, el 12’4% es veu 
impulsat per motivacions de caire laboral, i el 10’5% es mou induït per una escissió familiar. Un 
9’5% respon a la resta de motius (exposats a la taula 50) i un 16’2% a una combinació dels diferents 
motius considerats.  

 

 

 

Ara bé, si s’analitza la freqüència 
individual dels diversos motius de la cerca 
d’habitatge lliure, els sol�licitants actuen 
motivats, en més de la meitat dels casos 
(52’4%) per la cerca d’una millora en el 
confort, la qualitat o la superfície27. 

 

 

 

Els motius de la cerca d’un habitatge lliure estan relacionats directament amb l’edat del 
sol�licitant, entre d’altres variables, en lògica concordança amb la seva situació econòmica.  

En particular, si bé l’edat mitjana dels sol�licitants que cerquen un habitatge lliure per ser 
propietaris o emancipar-se de la família no supera els 30 anys, aquesta s’eleva als 36’3 anys 
entre els sol�licitants induïts per motivacions laborals, a 40 anys en el cas d’aquells que cerquen 
una millora, i al voltant dels 48 anys en la resta de motivacions considerades.  

 

                                                 

27 Els percentatges recollits a la gràfica no es corresponen amb la suma dels percentatges de les categories 
corresponents mostrats a la taula. El motiu radica en què la taula mostra la freqüència de les respostes 
recopilades, mentre que la gràfica pretén oferir la freqüència individual de cada motivació. 

Gràfic 52HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons 
equipaments i serveis de l'habitatge (% sobre el total)
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Tots menys 
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Gràfic 54HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons motius 
individuals de la cerca d'habitatge (% sobre el total)
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Les mitjanes anteriors procedeixen de 
diverses observacions: 

� La cerca d’una millora suposa un 
incentiu només per al 20% dels 
sol�licitants més joves (menors de 25 
anys), pes que ascendeix amb l’edat fins 
al 52% dels que tenen entre 25 i 39 
anys, el 57% del sol�licitants de 40 a 64 
anys i el 80% dels majors de 64 anys. 

� De la mateixa manera, el pes de les 
escissions familiars creix amb l’edat, de 
tal manera que, si bé no suposa incentiu 
per a cap dels sol�licitants més joves 
(menors de 25 anys), el 8% dels que 
tenen entre 25 i 39 anys cerquen un 
habitatge per aquest motiu, percentatge que s’eleva al 15% dels sol�licitants de 40 a 64 anys, i 
al 20% dels sol�licitants majors de 64 anys. 

� En contrast, el desig de ser propietari o la cerca de l’emancipació de la família assoleixen un 
pes màxim entre els menors de 25 anys (80%), que es redueix a mida que augmenta l’edat fins 
a desaparèixer entre els majors de 64 anys. 

� Les motivacions laborals només suposen un incentiu per als sol�licitants amb edats situades en 
els dos trams més freqüents: 16% dels que tenen entre 25 i 39 anys, i 7% en el cas del 
sol�licitants de 40 a 64 anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El creuament dels motius de la cerca de 
l’habitatge lliure i el municipi de procedència 
més freqüent revela que entre els sol�licitants 
procedents de Figueres tenen un presència 
superior la cerca d’una millora o de 
l’emancipació de la família o bé les escissions 
familiars. En canvi, entre els procedents de la 
resta de la comarca adquireix un pes superior la 
cerca d’una millora i les motivacions laborals.  

 

 

 

 

Nota: és precís tenir present que la taula indica les edats de totes aquelles persones que estan cercant un habitatge a Figueres, i les motivacions de la cerca d’un habitatge per part de la família al qual pertanyen aquestes 
persones segons la seva edat. 
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Gràfic 55HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons motius 
individuals de la cerca i edat (nombre de casos)

Millor confort, qualitat o sup.

Desig prop. / Emanc. fam.

Per feina

Sep. / divorci

Inv. / Seg. resid.

Força major

Edat mitjana (anys)

40'0

29'7

36'3

47'3

48'3

49'2

Menys de 20 anys 20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total
Millor confort i/o qualitat 0,0 22,2 30,0 35,0 30,4 40,9 36,4 50,0 40,0 33,3 60,0 34,7
Cerca habit. més gran 0,0 0,0 25,0 15,0 21,7 27,3 18,2 0,0 0,0 0,0 20,0 17,7
Desig habit. propietat 0,0 0,0 10,0 10,0 4,3 4,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6
Per feina 0,0 0,0 5,0 20,0 21,7 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5
Emancipació família 100,0 77,8 30,0 5,0 0,0 4,5 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
Separació / divorci 0,0 0,0 0,0 10,0 13,0 4,5 18,2 50,0 20,0 33,3 20,0 10,5
Inversió 0,0 0,0 0,0 5,0 4,3 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 2,4
Segona residència 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 2,4

Força major 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 9,1 0,0 20,0 0,0 0,0 2,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Taula 55HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per edat segons motius individuals de la cerca d'habitatge (% sobre el total a cada tram d'edat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades pels mateixos sol�licitants.

Força major: expropiació, finalització contracte.
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Gràfic 57HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons motius 
individuals de la cerca i lloc de procedència més freqüent 

(nombre de casos)
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Pel que fa al lloguer, un 46’0% declara cercar un habitatge 
lliure d’aquest règim perquè no disposa de suficients recursos 
per accedir a la propietat, mentre que el 4’8% manifesta tenir 
una situació laboral inestable. En canvi, el 17’5% declara fer 
una estada temporal al municipi i el 31’7% no desitjar un 
lligam econòmic a llarg termini.  

 

 

 

En conjunt, la cerca d’un habitatge lliure de 
lloguer en la meitat dels casos obeeix a una 
situació obligada per les circumstàncies, és a 
dir, involuntària, -no disposar de recursos 
econòmics suficients o tenir una situació 
laboral inestable, en total 50’6%-, mentre que, 
en la meitat restant està originada en una 
situació voluntària –estada temporal o no 
desitjar un lligam econòmic a llarg termini, en 
total 49’2%.  

En el primer cas (involuntària), la cerca d’un habitatge de lloguer està motivada, fonamentalment, 
per necessitat d’una millora en el confort, la qualitat o la superfície de l’habitatge anterior 
(63’6% del total; clarament, es tracta de casos que desitjarien accedir a un habitatge de propietat 
per millorar però que no disposen de les condicions econòmiques necessàries). En canvi, en el segon 
cas (voluntària) la cerca d’una millora redueix la seva presència a la meitat (32’3% del total 
d’aquest subgrup), i cedeix protagonisme a les motivacions de caire laboral (29’0%) i a 
l’emancipació de la família i les escissions del nucli familiar (22’6%).  

 

 

 

Figueres Resta de l'Alt 

Empordà

Total

Millor confort i/o qualitat 40,0 37,9 34,7

Cerca habit. més gran 9,1 27,6 13,9

Desig habit. de propietat 3,6 3,4 3,0

Per feina 1,8 10,3 12,9

Emancipació família 20,0 13,8 14,9

Separació/divorci 16,4 6,9 11,9

Inversió 3,6 0,0 3,0

Segona residència 0,0 0,0 3,0

Força major 5,5 0,0 3,0

Total 100,0 100,0 100,0

Taula 57HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per lloc de procedència més freqüent segons
motiu de la cerca individual de l'habitatge (% sobre el total a cada lloc de procedència més
freqüent)

Figueres Resta de l'Alt 

Empordà

Total

Millor confort i/o qualitat 62,9 31,4 100,0

Cerca habit. més gran 35,7 57,1 100,0

Desig habit. de propietat 66,7 33,3 100,0

Per feina 7,7 23,1 100,0

Emancipació família 73,3 26,7 100,0

Separació/divorci 75,0 16,7 100,0

Inversió 66,7 0,0 100,0

Segona residència 0,0 0,0 100,0

Força major 100,0 0,0 100,0

Total 54,5 28,7 100,0

Taula 58HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure per motius individuals de la cerca d'habitatge
segons lloc de procedència més freqüent (% sobre el total a cada motiu de la cerca)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les agències immobiliàries. 

Força major: expropiació, finalització contracte. 

Resta de l'Alt Empordà: Avinyonet de Puigventós, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Cistella, La Jonquera, Llançà, Llers, Peralada, Pont de Molins, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, 
Santa Llogaia d'Àlgema, Vilafant, Vilamalla i Vila-sacra. 

No disposa de prou recursos econòmics
per accedir a la propietat 46,0

Estada temporal 17,5

No desitja un lligam econòmic a llarg
termini 31,7

Té una situació laboral inestable 4,8

Total 100,0

Taula 59HLL. Sol�licitants d'habitatge lliure segons
motius de la cerca d'habitatge de lloguer (% sobre el
total de sol�licitants d'habitatge de lloguer)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les fitxes complimentades a les
agències immobiliàries. Gràfic 60HLL: Sol�licitants d'habitatge lliure segons motius 

de la cerca d'habitatge de lloguer (% sobre el total de 
sol�licitants d'habitatge de lloguer)
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1.4.6 Perfil de la demanda d’habitatge assequible 

Característiques personals i familiars 

A Figueres, els sol�licitants que demanen habitatge assequible tenen una edat mitjana de 37’1 
anys, determinada, majoritàriament, per gent jove i jove adulta, entre 25 i 34 anys, en el 36’7% 
dels casos, seguit pel col�lectiu entre 35 i 49 anys (30’4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ocupació mitjana de les llars que sol�liciten HPO és de 2’44 persones per 
habitatge, determinades en gairebé dues terceres parts dels casos per les 
llars on viuran entre 1 i 2 persones (65’0%), i en un terç per llars ocupades 
per entre 3 i 5 membres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El creuament de l’edat amb la dimensió 
mitjana de la llars que cerca habitatge 
assequible revela que el 2’19 mitjà es manté 
entre els sol�licitants de 25 a 34 anys, s’eleva 
fins al 2’67 per als sol�licitants de 35 a 49 
anys i es redueix per sota de 2 a la resta de 
trams (significativament per als majors de 64 
anys: 1’38 persones per llar).  

 

Menys de 20 anys 1,2
20-24 anys 15,6
25-29 anys 15,4
30-34 anys 21,3
35-39 anys 14,2
40-44 anys 9,4
45-49 anys 6,8
50-54 anys 3,7
55-59 anys 2,8
60-64 anys 1,7
65 anys i més 7,9
Total 100,0

Taula 1HPO. Sol�licitants d'HPO segons
edat (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del
Registre de Sol�licitants d'habitatge assequible de
Figueres.

Gràfic 1HPO: Sol�licitants d'HPO segons edat (% sobre el total)
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Edat mitjana (anys): 37'1

Gràfic 2HPO: Sol�licitants d'HPO segons nombre de persones que hi 
viuran (% sobre el total)

6-7 persones
1,9%

1-2 persones

65,0%

3-5 persones
33,0%

Nombre de membres mitjà: 2'19

1 persona 40,9
2 persones 24,1

3 persones 19,9

4 persones 7,7

5 persones 5,4

6 persones 1,7
7 persones 0,2

Total 100,0

Taula 2HPO. Sol�licitants d'HPO
segons nombre de persones que
hi viuran (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les
dades del Registre de Sol�licitants
d'habitatge assequible de Figueres.
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Gràfic 3HPO: Sol�licitants d'HPO segons nombre de persones que hi 
viuran i edat (nombre de casos)

1-2 persones 3-5 persones 6-7 persones

Edat mitjana (anys) 38'2 33'436'1
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1'88 2'672'18 1'381'85
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Ingressos familiars 

D’acord amb la informació recopilada, els demandants d’habitatge 
assequible de Figueres que declaren ingressos positius (el 60’5% 
dels 572 casos totals, la resta no aporta informació sobre aquest 
camp), gaudeixen d’un nivell de renda mitjà al voltant dels 850 € 
familiars mensuals nets. L’esmentat nivell mitjà es concentra en el 
tram d’ingressos més reduït: menys de 1.200 € (el 83’5% dels 
casos). A continuació, i a gran distància, es troba el segon tram més 
reduït, entre 1.200 i 1.799 €, amb el 12’7% del total. El grup de 
sol�licitants que disposa entre 1.800 i 2.399 € familiars mensuals 
nets no arriba al 
3% del total, el 
0’9% revela uns 
ingressos en el tram 
2.400-2.999 €, i el 
0’3% restant 

declara disposar entre 3.000 i 3.599 €. 

Per tant, el grup més nombrós és un col�lectiu que 
no pot destinar més de 360 € mensuals al pagament 
d’un lloguer (considerant un esforç màxim del 30% 
dels ingressos familiars mensuals nets), motiu pel 
qual pot constituir un dels grups que amb 
necessitat d’ajuts específics. 

 

En general, s’identifica una correlació positiva 
entre el volum d’ingressos de la llar sol�licitant 
d’HPO i l’edat, en el sentit que, a mesura que 
augmenta l’edat s’incrementen els ingressos i, 
per tant, es redueix la proporció de sol�licitants 
amb baixos ingressos. Així, la mitjana d’ingressos 
s’eleva des dels 760 € aproximadament dels 
trams d’edat extrems, fins els 907’43 € dels 

Menys de 20 anys 20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total

1 persona 28,6 48,3 50,0 41,8 19,8 27,8 25,6 42,9 43,8 60,0 68,9 40,9

2 persones 28,6 28,1 20,5 23,8 18,5 16,7 33,3 33,3 18,8 40,0 28,9 24,1

3 persones 42,9 18,0 15,9 14,8 34,6 33,3 23,1 19,0 25,0 0,0 0,0 19,9

4 persones 0,0 2,2 6,8 9,0 18,5 9,3 7,7 4,8 6,3 0,0 0,0 7,7

5 persones 0,0 2,2 5,7 4,9 8,6 11,1 7,7 0,0 6,3 0,0 2,2 5,4

6 persones 0,0 1,1 1,1 4,9 0,0 1,9 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7

7 persones 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Menys de 20 anys 20-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 35-39 anys 40-44 anys 45-49 anys 50-54 anys 55-59 anys 60-64 anys 65 anys i més Total

1 persona 0,9 18,4 18,8 21,8 6,8 6,4 4,3 3,8 3,0 2,6 13,2 100,0

2 persones 1,4 18,1 13,0 21,0 10,9 6,5 9,4 5,1 2,2 2,9 9,4 100,0

3 persones 2,6 14,0 12,3 15,8 24,6 15,8 7,9 3,5 3,5 0,0 0,0 100,0

4 persones 0,0 4,5 13,6 25,0 34,1 11,4 6,8 2,3 2,3 0,0 0,0 100,0

5 persones 0,0 6,5 16,1 19,4 22,6 19,4 9,7 0,0 3,2 0,0 3,2 100,0

6 persones 0,0 10,0 10,0 60,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

7 persones 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Total 1,2 15,6 15,4 21,3 14,2 9,4 6,8 3,7 2,8 1,7 7,9 100,0

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.

Taula 3HPO. Sol�licitants d'HPO per edat segons nombre de persones que hi viuran (% sobre el total a cada tram d'edat)

Taula 4HPO. Sol�licitants d'HPO per nombre de persones que hi viuran segons edat (% sobre el total a cada tipus de família)

Gràfic 5HPO: Sol�licitants d'HPO segons ingressos familiars 
mensuals nets (% sobre el total)

Entre 3.000€ i 3.599€
0,3%

Entre 1.800€ i 2.399€
2,6%

Entre 2.400€ i 2.999€
0,9%

Menys de 1.200€
83,5%

Entre 1.200€ i 1.799€
12,7%

Ingrés mitjà (€): 850'02
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Menys de 1.200€ Entre 1.200€ i
1.799€

Entre 1.800€ i
2.399€

Entre 2.400€ i
2.999€

Entre 3.000€ i
3.599€

Gràfic 6HPO: Sol�licitants d'HPO segons ingressos familiars 
mensuals nets i edat (nombre de casos)

Menys de 25 anys 25-34 anys 35-49 anys 50-64 anys 65 anys i més

Edat mitjana
(anys) 36'9 38'6 34'2 34'2 67'5

Ingrés mitjà (€) 764'61 907'43 876'82 794'94 758'88

No ingressos (% sobre total
sol�licitants HPO) 39,5

Menys de 300€ 3,8
Entre 300€ i 599€ 23,4
Entre 600€ i 899€ 37,9
Entre 900€ i 1.199€ 18,5
Entre 1.200€ i 1.499€ 9,5
Entre 1.500€ i 1.799€ 3,2

Entre 1.800€ i 2.099€ 2,0

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,6

Entre 2.400€ i 2.699€ 0,9
Entre 3.300€ i 3.599€ 0,3
Total 100,0

Taula 5HPO. Sol�licitants d'HPO segons
ingressos familiars mensuals nets (% sobre el
total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre
de Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.
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sol�licitants amb les edats més freqüents (25-34 anys).  

El percentatge de sol�licitants amb uns ingressos inferiors a 1.200 € familiars mensuals nets es 
redueix a mesura que augmenta l’edat amb un mínim als trams de 25-34 anys i de 50 a 64 anys, i un 
màxim entre els menors de 25 anys. D’altra banda, el 21% dels sol�licitants que disposen de menys 
de 850 € familiars mensuals nets (la mitjana) té menys de 25 anys i l’11% té més de 64 anys, 
grups d’edat que es redueixen al 13% i el 6%, respectivament, de les persones que declaren 
disposar de 850 € com a mínim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipi de procedència i municipi d’empadronament 

 

A Figueres el grup de sol�licitants d’habitatge assequible que resideix a la mateixa ciutat 
representa el 91’6% del total, i els procedents de municipis de la resta de l’Alt Empordà només 
suposen el 7’9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8HPO: Sol�licitants d'HPO per lloc de procedència
(% sobre el total)

Resta Alt Empordà
7,9%

Baix 
Empordà/Garrotxa

0,5%

Figueres

91,6%

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

No ingressos (% sobre total
sol�licitants HPO)

42,9 34,8 40,9 40,2 30,9 50,0 41,0 52,4 43,8 60,0 33,3 39,5

Menys de 300€ 0,0 5,2 1,9 2,7 3,6 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 10,0 3,8
Entre 300€ i 599€ 25,0 27,6 19,2 15,1 23,2 22,2 17,4 60,0 11,1 25,0 40,0 23,4
Entre 600€ i 899€ 25,0 41,4 44,2 34,2 39,3 37,0 56,5 0,0 44,4 25,0 26,7 37,9
Entre 900€ i 1.199€ 50,0 20,7 17,3 24,7 14,3 22,2 8,7 10,0 22,2 0,0 13,3 18,5
Entre 1.200€ i 1.499€ 0,0 1,7 7,7 13,7 10,7 11,1 13,0 10,0 22,2 25,0 6,7 9,5
Entre 1.500€ i 1.799€ 0,0 0,0 5,8 4,1 5,4 3,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2

Entre 1.800€ i 2.099€ 0,0 1,7 3,8 2,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 2,0

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Entre 2.400€ i 2.699€ 0,0 0,0 0,0 2,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

Entre 3.300€ i 3.599€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys i 
més

Total

No ingressos (% sobre total sol�licitants HPO)1,3 13,7 15,9 21,7 11,1 11,9 7,1 4,9 3,1 2,7 6,6 100,0
Menys de 300€ 0,0 23,1 7,7 15,4 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 23,1 100,0
Entre 300€ i 599€ 1,2 19,8 12,3 13,6 16,0 7,4 4,9 7,4 1,2 1,2 14,8 100,0
Entre 600€ i 899€ 0,8 18,3 17,6 19,1 16,8 7,6 9,9 0,0 3,1 0,8 6,1 100,0
Entre 900€ i 1.199€ 3,1 18,8 14,1 28,1 12,5 9,4 3,1 1,6 3,1 0,0 6,3 100,0
Entre 1.200€ i 1.499€ 0,0 3,0 12,1 30,3 18,2 9,1 9,1 3,0 6,1 3,0 6,1 100,0
Entre 1.500€ i 1.799€ 0,0 0,0 27,3 27,3 27,3 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Entre 1.800€ i 2.099€ 0,0 14,3 28,6 28,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 100,0

Entre 2.100€ i 2.399€ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Entre 2.400€ i 2.699€ 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Entre 3.300€ i 3.599€ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
Total 1,2 16,8 15,0 21,1 16,2 7,8 6,6 2,9 2,6 1,2 8,7 100,0

Taula 6HPO. Sol�licitants d'HPO per edat segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre el total a cada tram d'edat)

Taula 7HPO. Sol�licitants d'HPO per ingressos familiars mensuals nets segons edat (% sobre el total a cada tram d'ingrés)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.
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Entre els procedents de Figueres predominen els residents a la Zona 2 (36’2%) i de la Zona 1 
(22’8%), tot i què les tres zones restants aglutinen, cadascuna, entre l’11% i el 16% del total de 
residents a Figueres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El creuament del municipi de procedència més 
freqüent i l’edat del sol�licitant d’habitatge 
assequible desprèn que el 53% dels procedents 
de Figueres té menys de 35 anys i el 7% més 
de 64 anys, percentatges que s’eleven fins al 
60% i el 13%, respectivament, dels que 
procedeixen de la resta de la comarca. 

 

 

 

 

 

 

És evident, doncs, que la gran majoria de les llars que demanden habitatge assequible a 
Figueres són nuclis familiars de 25 a 49 anys, amb 1-2 membres, resident a les zones 1 i 2 de 
Figueres. 

Respecte al perfil d’ingressos de les 
procedències més freqüents, s’observa que 
la mitjana d’ingressos més reduïda 
correspon als sol�licitants d’HPO que 
procedeixen de la resta de la comarca 
(734’91 €), i s’eleva fins a superar 
lleugerament la renda mitjana en el cas dels 
procedents del mateix municipi (862’89 
€). Així doncs, els sol�licitants d’habitatge 
assequible a Figueres residents al 
municipi és un dels col�lectius que, 
potencialment, requerirà més ajut 
econòmic, element fonamental si es 
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Gràfic 9HPO: Sol�licitants d'HPO segons lloc de procedència més 
freqüent i edat (nombre de casos)

Menys de 25 anys 25-34 anys 35-49 anys 50-64 anys 65 anys i més

Menys de 
20 anys

20-24 
anys

25-29 
anys

30-34 
anys

35-39 
anys

40-44 
anys

45-49 
anys

50-54 
anys

55-59 
anys

60-64 
anys

65 anys 
i més

Total

Figueres 1,1 15,5 15,1 21,2 14,9 9,4 7,4 3,6 2,9 1,7 7,3 100,0
Resta Alt Empordà (Figueres exclosa) 2,2 17,8 17,8 22,2 6,7 11,1 0,0 4,4 2,2 2,2 13,3 100,0
Total 1,2 15,6 15,4 21,3 14,2 9,4 6,8 3,7 2,8 1,7 7,9 100,0

Taula 9HPO. Sol�licitants d'HPO per lloc de procedència més freqüent segons edat (% sobre el total a cada lloc de procedència més freqüent)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.

Resta Alt Empordà: Bàscara, Cabanes, Castelló d'Empúries, Garrigàs, Garriguella, La Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Pontós, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Terrades, Ventalló, Vilabertran,
Vilafant, Vilamacòlum i Vilamalla.
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Gràfic 10HPO: Sol�licitants d'HPO segons lloc de procedència més 
freqüent i ingressos familiars mensuals nets (nombre de casos)

Menys de 1.200€ Entre 1.200€ i 1.799€ Entre 1.800€ i 2.399€

Entre 2.400€ i 2.999€ Entre 3.000€ i 3.599€

Ingrés mitjà (€) 862'89 734'91

Gràfic 8bHPO: Sol�licitants d'HPO residents a Figueres segons zona 
de procedència (% sobre el total de sol�licitants residents al 

municipi)
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considera que es tracta de joves i joves adults, i, per tant, en edat de formar famílies o bé amb 
famílies ja formades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb les dades disponibles, els sol�licitants d’HPO residents a la Zona 1 de Figueres són els 
que tenen una millor situació comparativa, seguits dels residents a la Zona 2 i dels que 
procedeixen de la Zona 3, atès que disposen d’un nivell d’ingressos superior a la mitjana municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’anàlisi del municipi d’empadronament del sol�licitant d’habitatge assequible no desprèn 
diferències substancials respecte a l’anàlisi del municipi de residència, si bé s’observa que un 3’1% 
del total resideix a Figueres però no hi està empadronat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ingressos (% sobre 
total sol�licitants HPO)

Menys 
de 300€

Entre 300€ 
i 599€

Entre 600€ i 
899€

Entre 900€ i 
1.199€

Entre 1.200€ 
i 1.499€

Entre 1.500€ i 
1.799€

Entre 1.800€ 
i 2.099€

Entre 2.100€ 
i 2.399€

Entre 2.400€ 
i 2.699€

Entre 3.300€ 
i 3.599€

Total

Figueres 38,7 3,7 22,1 39,6 18,1 9,7 3,4 1,9 0,6 0,9 0,0 100,0
Resta Alt Empordà (Figueres exclosa) 46,7 4,2 41,7 16,7 20,8 8,3 0,0 4,2 0,0 0,0 4,2 100,0
Total 39,5 3,8 23,4 37,9 18,5 9,5 3,2 2,0 0,6 0,9 0,3 100,0

Taula 10HPO. Sol�licitants d'HPO per lloc de procedència més freqüent segons ingressos familiars mensuals nets (% sobre el total a cada lloc de procedència més freqüent)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.

Resta Alt Empordà: Bàscara, Cabanes, Castelló d'Empúries, Garrigàs, Garriguella, La Jonquera, Lladó, Llançà, Llers, Pontós, Roses, Sant Miquel de Fluvià, Terrades, Ventalló, Vilabertran, Vilafant, Vilamacòlum i Vilamalla.

Gràfic 11HPO: Sol�licitants d'HPO per municipi d'empadronament
(% sobre el total)

Resta Alt Empordà 
(Figueres exclosa)

10,1%

Resta d'Espanya (Alt 
Empordà exclòs)

1,4%

Figueres

88,5%

Figueres 88,5
Resta Alt Empordà (Figueres exclosa) 10,1
Baix Empordà 0,2
La Garrotxa 0,3
La Selva 0,2
Resta de Catalunya 0,5
Resta d'Espanya 0,2
Total 100,0

Resta de Catalunya: Barcelona i Sant Cugat del Vallès.

Resta d'Espanya: Marbella.

La Garrotxa: Maià de Montcal.

Taula 11HPO. Sol�licitants d'HPO segons municipi
d'empadronament (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de
Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.

Resta Alt Empordà: Bàscara, Cabanes, Cadaqués, Camallera, Castelló
d'Empúries, Darnius, Garrigàs, Garriguella, La Jonquera, Lladó,
Llançà, Llers, Pontós, Roses, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de
Fluvià, Siurana, Terrades, Ventalló, Vilabertran, Vilafant,
Vilamacòlum, Vilamalla i Vila-sacra.

Baix Empordà: Palafrugell.

La Selva: Blanes.
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Gràfic 10HPOb: Ingrés mitjà dels sol�licitants d'HPO residents a 
Figueres segons zona de procedència (€/mes)

Gràfic 10HPOc: Sol�licitants d'HPO residents a Figueres sense 
ingressos segons zona de procedència (% sobre el total de 

sol�licitants residents al municipi)
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Característiques dels habitatges sol�licitats: règim de tinença 

Tot reflectint molt clarament les dificultats econòmiques 
associades a la compra d’un habitatge -assequible o lliure- en la 
conjuntura actual, la informació recopilada indica que només un 
4’2% cerca un habitatge assequible en propietat, i, en canvi, un 
57’1% opta per un habitatge assequible en lloguer o bé revela 
la necessitat d’obtenir ajut per al pagament del lloguer. Ara 
bé, el 38’7% restant és el grup que manifesta una més intensa 
necessitat d’habitatge a priori, atès que es troba indiferent 
entre un habitatge assequible en propietat, un habitatge 
assequible en lloguer i un ajut al pagament del lloguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El creuament de l’edat del sol�licitant 
d’habitatge assequible i el règim de 
tinença que cerca desprèn que, a mida 
que s’incrementa l’edat s’eleva el 
percentatge de sol�licitants que es 
planteja cercar un habitatge assequible en 
lloguer o sol�licitar un ajut al pagament 
del lloguer, amb un mínim entre els 
menors de 25 anys i un màxim entre els 
majors de 64 anys (51% i 81%, 
respectivament, sobre el total de cada 
tram d’edat). 

 

Com a conseqüència, l’edat mitjana dels sol�licitants de lloguer assequible o d’ajut al pagament 
del lloguer se situa en 39 anys, i es redueix a uns 35 anys en la resta de casos.  

 

 

 

 

 

 

 

Propietat 4,2
Lloguer 19,9
Ajut al lloguer 6,5
Propietat/Lloguer 16,9

Propietat/Ajut al lloguer 0,9

Lloguer/Ajut al lloguer 30,8
Propietat/Lloguer/Ajut al lloguer 20,9
Total 100,5

Taula 12HPO. Sol�licitants d'HPO segons règim de
tinença de l'habitatge desitjat (% sobre el total)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de
Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.

Gràfic 12HPO: Sol�licitants d'HPO per règim de tinença de 
l'habitatge desitjat (% sobre el total)
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Gràfic 13HPO: Sol�licitants d'HPO segons règim de l'habitatge 
assequible i edat (nombre de casos)

Propietat

Lloguer/Ajut al lloguer
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Edat mitjana (anys)

35'4

39'0

34'9

Propietat Lloguer Ajut al 
lloguer

Propietat / 
Lloguer

Propietat / Ajut 
al lloguer

Lloguer / Ajut 
al lloguer

Propietat / Lloguer / 
Ajut al lloguer

Total

Menys de 20 anys 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 14,3 57,1 100,0
20-24 anys 5,6 21,3 4,5 21,3 1,1 25,8 20,2 100,0
25-29 anys 4,5 21,6 6,8 20,5 0,0 26,1 20,5 100,0
30-34 anys 4,9 15,6 12,3 18,0 1,6 24,6 23,0 100,0
35-39 anys 3,7 12,3 3,7 13,6 1,2 40,7 24,7 100,0
40-44 anys 5,6 13,0 1,9 25,9 1,9 33,3 18,5 100,0
45-49 anys 0,0 28,2 5,1 12,8 0,0 28,2 25,6 100,0
50-54 anys 0,0 23,8 4,8 9,5 0,0 42,9 19,0 100,0
55-59 anys 6,3 43,8 6,3 18,8 0,0 25,0 0,0 100,0
60-64 anys 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 50,0 20,0 100,0
65 anys i més 4,8 31,0 7,1 2,4 0,0 42,9 11,9 100,0
Total 4,2 19,9 6,5 16,9 0,9 30,8 20,9 100,0

Taula 13HPO. Sol�licitants d'HPO per edat segons règim de tinença de l'habitatge assequible (% sobre el total a cada tram
d'edat)

Font: elaboració D'ALEPH a partir de les dades del Registre de Sol�licitants d'habitatge assequible de Figueres.
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1.4.7 Reflexions derivades de les entrevistes als agents intermediaris 

Algunes de les preguntes formulades als agents intermediaris del mercat immobiliari han tingut la 
missió de copsar les seves percepcions sobre la situació actual i futura previsible del mercat 
immobiliari de Figueres i el seu entorn des de diferents punts de vista, amb la intenció de 
complementar la perspectiva obtinguda amb els resultats de les dades dels sol�licitants d’habitatge 
lliure i assequible al municipi. 

Així, s’ha demanat als agents la seva opinió respecte a l’evolució del mercat de Figueres en el 
futur més immediat, quant a obra nova, segona mà i lloguer. 

� Globalment. 

Els agents mostren el seu convenciment respecte a què, el que ha succeït al mercat immobiliari 
de Figueres reflecteix els fenòmens que s’han produït a la resta de Catalunya i d’Espanya: els 
baixos preus del sòl han atret a molts promotors que han vingut des de Barcelona i han generat 
un més que notable excés d’oferta difícilment absorbible a curt termini, especialment en 
presència de les actuals dificultats de finançament. Amb tot, consideren que la situació no és 
especialment dolenta i els preus no són desorbitats, i què, per consegüent, una millora en les 
condicions de finançament contribuiria a col�locar l’estoc existent al mercat. 

� Mercat de compravenda. 

En opinió dels agents, els preus del mercat de segona mà han caigut i, per tant, s’ha de 
flexibilitzar l’oferta corresponent: es requereix un canvi de mentalitat per deixar d’equiparar 
el producte de segona mà al producte d’obra nova.  

� Mercat de lloguer. 

Els agents entrevistats detecten una tendència a la reducció de preus pel creixement de 
l’oferta existent al mercat. Puntualitzen, no obstant això, que no tota la demanda d’habitatge 
en lloguer és solvent, atès que, en molts casos, es tracta de famílies amb poc recursos i, per 
consegüent, no sempre suposen una demanda efectiva. 

1.4.8 Reflexions derivades de les entrevistes a les entitats financeres 

Igualment s’han volgut recollir les impressions dels agents financers –bancs i caixes- més rellevants 
de Figueres amb l’objectiu de complementar la visió dels agents intermediaris respecte al mercat 
immobiliari en general i, en particular, en relació amb les actuals dificultats econòmiques i 
financeres. 

En aquest cas s’ha demanat als agents la seva opinió respecte a set ítems d’interès crucial: 
lloguer, compravenda, morositat i solvència, situació i perspectiva futura global i dels 
submercats d’habitatge, vies d’ajut a les famílies excloses i proposta de crear “bancs dolents”. 

� Mercat de lloguer. 

S’ha consultat als agents si han percebut, d’ençà que es va iniciar la crisi, un increment de 
particulars que han sol�licitat un aval per llogar un habitatge, amb l’objectiu de determinar si 
es detecta un increment, un decrement o un manteniment en les intencions de llogar 
habitatges respecte a la dinàmica dels darrers 5 anys. 

Els agents entrevistats han percebut, de forma unànime, un increment en les intencions de 
llogar, no només com a mecanisme per a poder accedir a un habitatge per part dels 
sol�licitants, sinó també com a mitjà per a col�locar l’estoc d’habitatges nous en oferta al 
mercat per part dels promotors. 
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� Mercat de compravenda. 

Igualment s’ha preguntat si han percebut un increment, un decrement o un manteniment en les 
intencions de comprar habitatges respecte a la dinàmica dels darrers 5 anys. 

Des de la perspectiva de les entitats entrevistades, és evident la caiguda registrada a les 
demandes d’hipoteques, caiguda que quantifiquen en un 90%, com a conseqüència de 
l’encariment del preu del sòl, tot i les facilitats proporcionades per les entitats financeres, 
com ara l’increment dels terminis. 

L’actual crisi d’expectatives i l’enduriment de les condicions de finançament són alguns dels 
factors que més han afectat al mercat immobiliari, d’obra nova en particular. 

� Morositat i Solvència. 

Els agents aporten diversos matisos en les impressions sobre l’evolució de la morositat i de la 
solvència respecte a la dinàmica dels darrers 5 anys. 

D’una banda, coincideixen en què s’ha produït un increment moderat de la morositat, tot i què 
consideren que la situació empitjorarà en el futur immediat, especialment a l’Alt Empordà i, 
en concret, a Figueres, a causa de què moltes empreses també entraran en situació de 
morositat. Així mateix, consideren que la reestructuració financera esdevindrà clau en la 
posterior recuperació. 

D’altra banda, respecte a la solvència apunten opinions en dues línies diferents. Respecte a la 
solvència dels promotors, s’apunta que experimentaran problemes els petits i mitjans 
promotors que no hagin operat de manera adequada. Respecte a la solvència dels particulars, 
es considera que millora com a conseqüència de l’enduriment de les condicions financeres, 
atès que el finançament és sol�licitant pels més solvents. 

 

� Situació actual i perspectiva futura global i dels submercats d’obra nova, segona mà i 
lloguer. 

També s’ha pretès copsar les impressions dels agents sobre la situació actual del mercat 
immobiliari global, d’obra nova, de segona mà i de lloguer, però també sobre quina serà la seva 
evolució futura. 

Des de l’òptica dels agents, el mercat de segona mà és el que ha mostra una pitjor situació, 
atès que ha experimentat una forta davallada i que té un marge de maniobra molt reduït. 

Quant al mercat d’obra nova és el que presenta millors perspectives perquè, tot i què trigarà 
2-3 anys en reactivar-se a causa del considerable estoc en oferta, té més marge de maniobra 
que la segona mà atesa la major flexibilitat de finançament que presenta. 

Tots els agents consideren que el mercat del lloguer presenta una millor situació que el mercat 
de compravenda, tot i què també ha patit un ajust. 

Els agents coincideixen en considerar que, amb tot, el mercat immobiliari presenta una 
complexa situació global. 

� Vies d’ajut a les famílies excloses. 

Addicionalment s’ha volgut incorporar la perspectiva dels agents financers del municipi 
respecte a les vies més adequades d’ajut a les famílies excloses del mercat d’habitatge. Les 
propostes incideixen sobre tres punt clau: 

o Mercat d’habitatge assequible: 

• Generar més habitatges assequibles i proporcionar més sòl per a generar aquest 
habitatge. 
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• Proporcionar habitatges en lloguer amb opció de compra per a les persones 
ocupades. 

o Mercat d’habitatge lliure: 

• Endurir les condicions per a la concessió de llicències d’obra nova. 

• Fomentar la venda de l’estoc d’obra nova existent. 

o Finançament: 

• Perllongar els terminis de les hipoteques i garantir tipus d’interès més 
econòmics. 

� Proposta de crear “bancs dolents”. 

Per últim, s’ha volgut recollir l’opinió dels agents entrevistats respecte a la recent proposta de 
crear “bancs dolents” per absorbir i gestionar les hipoteques considerades “dolentes”. 

Les opinions són contradictòries: si bé tots els agents coincideixen en qualificar-la com a 
proposta desitjable, no urgent, en un context de morositat creixent, també és cert que 
existeix un cert escepticisme respecte a la seva aplicació real. 

 

1.5 OFERTA D’HABITATGE 

1.5.1 Consideracions prèvies 

El present estudi té com a objectiu analitzar l’oferta residencial del municipi de Figueres, a fi de 
conèixer amb detall quin producte immobiliari troba la demanda d’habitatge principal del municipi, 
com a part de l’anàlisi necessària per a l’elaboració del Pla Local d’Habitatge. 

El coneixement de l’habitatge en oferta a Figueres, especialment pel que fa a preus i superfície, 
permet precisar els desajustos entre l’oferta i la demanda d’habitatge i, consegüentment, facilita la 
presa de decisions en matèria de política d’habitatge i ajuda a millorar l’eficiència de les mesures 
adoptades. 

Metodologia 

Per a la realització d’aquest document s’ha estudiat directament l’oferta a partir de mitjans de 
comunicació específics del sector, tant pel que fa a obra nova com a segona mà i lloguer. En total, 
s’han recollit 603 ofertes extretes de: 

 Habitat 24  

 Habitaclia  

 Fotocasa 

Aquestes fonts d’informació apleguen ofertes de diversos agents immobiliaris. Per tant, amb certa 
freqüència es repeteixen ofertes d’habitatges. Cal dir que aquestes repeticions, quan s’han 
detectat de forma segura, s’han eliminat i no estan registrades en els còmputs expressats. En cas 
què un mateix immoble hagi aparegut en dues o més ofertes diferents, s’ha optat per seleccionar la 
de menor preu en el benentès que un comprador racional que hagués cercat habitatge s’hagués 
comportat de la mateixa forma.  
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Gràfic 1. Evolució de l'obra nova iniciada a Catalunya 
(1990-2008)
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A banda, certes ofertes apareixen tant com de venda com de lloguer28. En aquests casos, s’han 
tractat com a dues ofertes diferents, cadascuna dirigida al seu mercat corresponent. 

Aquestes ofertes es composen de la manera següent: 

Obra nova: 283 casos (46,8% del total) 

Segona mà: 197 casos (32,8% del total) 

Lloguer: 123 casos (20,4% del total) 

En addició a les dades procedents d’ofertes immobiliàries, s’han consultat altres fonts secundàries 
que han servit per contextualitzar la informació de la mostra. Aquestes dades han estat:  

• Visats d’obra nova dels Col�legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.  

• Estadística de síntesi de la Direcció General d’Habitatge. 

 

1.5.2 Evolució del sector de l’habitatge al municipi 

Des del 1996 i fins a 2007, el sector de l’habitatge en el conjunt de Catalunya s’ha trobat en una 
fase expansiva que s’ha traduït en un increment de l’activitat constructora, de les operacions de 
compravenda, dels preus (a partir del 1998) i, en conseqüència, del deute familiar. La intensitat i la 
durada d’aquesta fase expansiva del cicle han dut a què la majoria dels experts apuntessin des de 
fa un temps a un esperat refredament del mercat, que definitivament s’ha produït en 2008. De fet, 
les més recents dades de construcció d’habitatges procedents dels visats d’obra dels Col�legis 
d’Aparelladors mostren una caiguda global a Catalunya en obra iniciada del 67,8% entre desembre 
de 2007 i desembre de 2008, percentatge que a la demarcació de Girona és inferior però, no 
obstant això, molt important (-58,8%). Com a dada simptomàtica, si en 2006 es batia el rècord 
d’inicis d’obra a Catalunya amb 127.117 habitatges nous, dos anys més tard es registrava la xifra 
més baixa de tota la sèrie com a mínim des de 1990, amb 100.000 nous habitatges menys (27.569): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28 Especialment en obra nova, símptoma inequívoc del dinamisme però també dels esforços per part dels 
promotors d’obra nova per a donar sortida al seu estoc més recent. 
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Gràfic 2. Evolució dels habitatges iniciats i acabats a Figueres 
(1990-2008)
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El gràfic anterior mostra l’esfondrament del sector constructiu a Catalunya amb meridiana claredat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la DGH 

 

A la ciutat de Figueres, la tendència general constructiva també ha reflectit aquest esfondrament 
de l’activitat constructiva (-68,6% entre 2007 i 2008), especialment acusat en tant entre els anys 
2005 i 2007 (és a dir, al final del període general expansiu) havien mostrat un acusat repunt de 
l’edificació. De fet, el nivell de construcció s’havia mantingut en nivells relativament moderats fins 
a 2002, tot i un fort repunt al 1999. Val a dir què aquest repunt d’activitat de darrera hora podria 
haver tingut una repercussió molt important en l’estructura de l’oferta immobiliària de la primera 
meitat de 2009, com es podrà veure a continuació.  

Per a poder avaluar millor la magnitud del repunt constructiu al municipi durant els darrers anys, 
cal dir que s’havia passat de nivells visibles però propers a la mitjana catalana pel que fa a 
habitatges acabats per 1.000 persones (12,6 habitatges iniciats per 1.000 habitants a la localitat 
davant dels 10,1 de Catalunya entre 2000 i 2004), a un ritme clarament elevat entre 2005 i 2008 
(19,5 habitatges per 1.000 habitants a Figueres respecte a 10,5 al conjunt de Catalunya)29.  

Per sort, per a Figueres hi ha disponibles històrics que permeten afirmar que aquesta evolució 
constructiva ha tingut també la seva correspondència en els preus, els quals s’han mogut –fins a 
2006- de forma clarament expansiva. A partir de 2007 s’ha observat un estancament de preus, 
continuat en 2008. De fet, la mostra del present estudi, adequadament interpretada, semblaria 
poder seguir confirmant de forma moderada. 

Per a l’anàlisi present, s’ha optat per mostrar els preus d’oferta sense cap mena de tractament 
qualitatiu. No obstant això, cal tenir present que, en les circumstàncies actuals, la demanda té una 
certa capacitat de negociació en els preus de venda –especialment en l’obra nova, ja que la 
segona mà encara presenta certes rigideses-. Com que aquesta capacitat de negociació és encara 

                                                 

29 Es considera que, en contextos “normals” d’activitat constructiva, aquest nivell ha d’estar en torn als 5 
habitatges per 1.000 persones i any.  
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Gràfic 3. Evolució dels preus unitaris de l'oferta d'obra nova a les quatre 

capitals catalanes i Figueres (1996-2008)  (€/m2)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Any

€
/m

2

Figueres Barcelona Lleida Girona Tarragona

Figueres 633 633 670 790 832 960 1.104 1.326 1.879 2.371 2.661 2.632 2.691

Barcelona 1.433 1.457 1.568 1.913 2.165 2.500 2.931 3.476 4.193 5.082 5.791 5.952 5.918
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Girona 809 814 865 1.017 1.094 1.263 1.463 1.808 2.352 3.092 3.848 3.340 3.074

Tarragona 717 738 798 1.013 1.042 1.193 1.311 1.497 2.095 2.733 3.137 2.954 3.289
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parcial i, per tant, globalment imponderable, en lloc de aplicar-la com a filtre de la mostra en el 
seu conjunt, s’ha preferit tractar-la de forma puntual quan l’anàlisi ho ha requerit. En tot cas, 
durant els mesos posteriors a la presa de la mostra, sembla haver-se produït un moviment de 
preus descendent, tot i què sense un ordre de magnitud clar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: dada d’elaboració pròpia a partir de dades recopilades i de la DGH. 

*Fins al mes de juny 

Al gràfic 3 es pot apreciar com la situació relativa de Figueres en preu per metre quadrat és 
semblant a la de les diferents capitals catalanes, amb l’excepció de Barcelona. Això fa que el 
municipi esdevingui atractiu per a eventuals compradors procedents de zones amb preus de 
l’habitatge més elevats.  

En qualsevol cas, les dades disponibles permeten asseverar que a Figueres s’està vivint en 
l’actualitat un procés de moderació de preus com  el que estan registrant altres indrets.   

1.5.3 L’oferta de mercat 

Estructura de l’oferta: situació amb estocs molt elevats d’obra nova  

Hi ha una circumstància inicial que fa que l’estructura de l’oferta immobiliària de Figueres sigui 
d’allò més rellevant. Normalment, a un municipi en creixement immobiliari com ho han estat bona 
part dels de Catalunya durant els darrers anys, l’obra nova suposava percentatges de l’oferta entre 
el 10 i el 15%. Aquesta obra nova, molt activa, es col�locava de seguida i motivava una rotació 
elevada del parc de segona mà. D’aquesta manera, aquest darrer mercat suposava el gruix de 
l’oferta disponible. 

A Figueres, durant el primer semestre de 2009, la situació és francament diferent. Prop de la meitat 
de l’oferta disponible es pot considerar d’obra nova (és a dir, pendent de primera ocupació). Fins a 
quin punt aquest fenomen es propi del municipi o respon a una dinàmica estesa a d’altres zones és 
difícil de saber amb exactitud.  
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Taula 1. Preus mitjans de l'oferta immobiliària a Figueres, 2009

Preu total (€) Preu unitari (€/m 2 )

Obra nova 245.599,67 2.936,09

Segona mà 223.728,43 2.235,88

Conjunt propietat 236.623,35 2.648,71

Lloguer 680,37 8,42

Probablement, a Figueres han passat les dues coses. D’una banda, la caiguda de les vendes 
d’habitatges, generalitzada a Catalunya30 ha motivat un increment dels estocs d’habitatge en 
oferta, que poden haver estat especialment sensibles en obra nova, si aquesta no ha reaccionat, bé 
reduint el preu global31 mitjançant reducció de superfícies per les promocions projectades, bé 
reduint preus o aplicant descomptes sobre l’estoc.  

No obstant això, un volum tan elevat d’obra nova en estoc no pot ser explicat només per un efecte 
acumulatiu, ja que també podria haver afectat en major o menor grau a la segona mà. I aquí es 
quan entra en escena el gran volum d’habitatge en obra nova generat entre els anys 2005 i 2007, i 
què, a més, encara pot tenir repercussió en l’obra acabada. L’existència d’un volum tan elevat de 
construcció (2.695 habitatges iniciats només entre 2006 i 2007) a les portes d’un canvi de tendència 
marcat per l’enduriment de les condicions dels préstecs hipotecaris i la consegüent caiguda de les 
vendes ha fet que una part considerable de l’obra nova estigui encara pendent de trobar 
comprador.  

Amb tota probabilitat, una anàlisi similar dotze o divuit mesos abans hagués donat un resultat força 
diferent, ja que tot i que ja es donaven volums acusats de construcció, el mercat encara presentava 
condicions molt favorables per a l’adquisició d’habitatges.  

Arribats a aquest punt és important fer una puntualització addicional sobre la mostra. Tot i ser una 
mostra potent (603 casos), el predomini de l’obra nova és molt acusat. Això fa que es puguin 
concentrar diversos habitatges procedents de promocions concretes, circumstància que suposa que 
poden concentrar-se més o menys casos en una zona o en altra, o d’una tipologia o bé d’una altra 
en funció de les característiques de les promocions en oferta i el seu ritme de venda. 

En aquest sentit, cal recordar que el present estudi pretén analitzar una realitat concreta al 
municipi en un moment concret i, durant el primer semestre, aquesta té les citades 
característiques. 

 

Preus 

L’estructura de preus mitjans de l’oferta immobiliària global de Figueres és, en termes generals, 
“típica”, atès que els preus per metre quadrat són superiors en obra nova que en segona mà.  

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

Cal observar com els preus totals de l’obra nova són superiors als de la segona mà, però en una 
proporció menor que els preus unitaris. Tenint en compte el que s’acaba de dir en relació als preus 
per metre quadrat, això només pot indicar que les superfícies de l’obra nova són inferiors, en 
termes generals, als dels habitatges de segona mà.  

A data de maig de 2009, no era possible trobar un habitatge de compravenda a Figueres per sota 
dels 89.000 € (taula 2). Aquest cas mínim –i, per tant, molt volàtil- corresponia a un petit pis d’uns 
50 m2 a  Poble Nou (Zona 232), de segona mà, i amb una repercussió per metre quadrat relativament 
econòmica, de 1.780 €/m2. Es tracta d’una finca que requereix de reformes.  

 

                                                 

30 Segons l’INE, les hipoteques sobre habitatges constituïdes a Catalunya durant en març de 2009 van ser un 
25,7% menys que les constituïdes dotze mesos abans. A la província de Girona la caiguda ha estat del 19,5%.  
31 Que és el que compta per als préstecs hipotecaris. 
32 Més endavant es comentarà la zonificació proposada al municipi. 
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Taula 2. Preus màxims i mínims de l'oferta immobiliària a Figueres, 2009

Màxim Mínim Màxim Mínim

Obra nova 530.000,00 95.000,00 4.989,58 1.666,67

Segona mà 805.000,00 89.000,00 4.735,29 1.260,87

Conjunt propietat 805.000,00 89.000,00 4.989,58 1.260,87

Lloguer 1.600,00 420,00 13,64 4,33

Preu total (€) Preu unitari (€/m 2 )

Taula 3. Superfície de l'oferta immobiliària de Figueres (m2), 2009

Mitjana Màxima Mínima

Obra nova 86,67 270,00 35,00

Segona mà 102,32 340,00 43,00

Conjunt propietat 93,09 340,00 35,00

Lloguer 84,00 200,00 35,00

Taula 3 bis. Distribució de l'oferta immobiliària d e Figueres per superfícies i tipologies, 2009 (% so bre total mercat)

Unifamiliar Plurifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar Unifamiliar Plurifamiliar

Fins a 40 m2 0,00% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 0,83%
De 40 a 59 m2 0,00% 20,99% 0,00% 5,49% 0,00% 14,64% 0,00% 12,40%
De 60 a 89 m2 0,00% 46,18% 13,33% 41,76% 5,88% 44,37% 0,00% 57,02%
De 90 a 119 m2 0,00% 25,95% 13,33% 31,32% 5,88% 28,15% 0,00% 21,49%
De 120 a 149 m2 26,32% 5,73% 20,00% 14,84% 23,53% 9,46% 50,00% 4,96%
De 150 a 179 m2 52,63% 0,00% 20,00% 3,85% 38,24% 1,58% 50,00% 1,65%
Més de 180 m2

21,05% 0,00% 33,33% 2,75% 26,47% 1,13% 0,00% 1,65%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Obra nova Segona mà Conjunt propietat Lloguer

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

Paral�lelament destaca l’alt preu absolut màxim localitzat, de 805.000 € per una casa de segona mà 
a l’Eixample (zona 3). Tot i les grans dimensions, la seva repercussió per metre quadrat continua 
sent alta, superior a la mitjana resultant per a la segona mà.  

Finalment, és interessant la dada del mínim disponible de lloguer, equivalent a 420 € de renda 
mensual. Aquesta dada és rellevant si es té en compte que aquest és un mercat què, entre d’altres 
demandants, té a persones que no poden accedir a la propietat.  

 

Superfície 

Les superfícies mitjanes de l’oferta immobiliària de Figueres es poden considerar normals en relació 
a les d’un municipi d’entorn metropolità, que oscil�larien, en termes generals, en dimensions33 
entre els 80 i els 100 m2.  

Evidentment, les dades obtingudes de superfície no evidencien una altra cosa que un predomini 
visible d’oferta d’habitatge plurifamiliar a la localitat.  

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

Tal i com ja es va avançar al capítol de preus, certament la superfície mitjana de l’obra nova és 
sensiblement inferior, en termes generals, a la de segona mà.  

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

                                                 

33 Segons prospecció pròpia sobre diversos municipis de la demarcació de Barcelona els anys 2005, 2006 i 2007. 
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Taula 4. Tipologia de l'oferta immobiliària de Figueres, 2009

(% casos sobre el total)

Plurifamiliar Unifamiliar

Obra nova 93,29% 6,71%

Segona mà 92,39% 7,61%

Conjunt propietat 92,92% 7,08%

Lloguer 98,37% 1,63%

A la taula 3 bis es pot comprovar que, entre els habitatges unifamiliars de compravenda, les 
superfícies més freqüents són superiors als 150 m2. Així mateix, pel conjunt de l’oferta plurifamiliar 
en propietat, són més freqüents els habitatges entre 60 i 89 m2. 

És interessant comprovar com l’obra nova plurifamiliar mostra uns trams de superfícies 
sensiblement inferiors a la segona mà, denotant una estratègia de promoció basada en la reducció 
de superfícies amb una doble finalitat de reduir o, com a mínim, mantenir el preu total de venda (i, 
per tant, l’esforç hipotecari dels potencials compradors) i, alhora, rendibilitzar el metre quadrat 
construït.  

A curt termini, no és esperable una modificació molt important de les dades anteriors. Certament, 
l’obra nova iniciada en 2008 té una mitjana de superfície de 95,2 metres quadrats (segons càlculs 
propis a partir de dades de superfície dels visats d’aparelladors facilitats per la DGH), que és 
moderadament superior a la dada d’obra nova vigent a la mostra. Però, val a dir que, per un costat, 
aquesta ja inclou de ben segur una part de l’obra nova iniciada en 2008; per l’altre, els visats de 
2008 són molt inferiors als dels anys immediatament anteriors, motiu pel qual el seu impacte sobre 
el conjunt d’oferta futura (sempre a curt termini) ha de ser necessàriament limitat.  

 

Tipologia 

Pel que fa a la tipologia dels habitatges en oferta (taula 4), la mostra recollida presenta, en 
general, tot just un 7% en tipologia unifamiliar en compravenda. Aquesta tipologia és més important 
en segona mà que en obra nova, mentre que en lloguer la seva presència és testimonial. 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

En termes de preus, no s’observen (taula 5) grans sorpreses entre els preus dels habitatges 
plurifamiliars i dels unifamiliars: mentre que els primers presenten preus totals inferiors, els segons 
són més barats pel que fa a la repercussió per metre quadrat, d’acord amb una major 
rendibilització de les superfícies més reduïdes.  

Potser l’única circumstància remarcable és l’inferior preu unitari de la segona mà plurifamiliar 
respecte a l’unifamiliar. Això només es pot explicar amb una combinació de factors: en primer lloc, 
i com a condició prèvia, una quantitat baixa d’oferta disponible, que contribueix a manifestar 
resultats excèntrics. Si, a més, aquesta oferta incorpora la presència d’algunes cases de segona mà 
amb dimensions reduïdes (similars a la d’habitatges plurifamiliars i que presenten preus unitaris 
elevats), així com d’altres cases amb dimensions més grans però preus molt elevats34, s’entén 
l’increment de la mitjana del mercat unifamiliar. 

Així mateix, tampoc sorprèn el diferencial de preus entre obra nova i segona mà, on aquella és més 
cara tant en termes absoluts com per metre quadrat, excepte en el mercat unifamiliar, on es pot 
veure amb claredat com l’oferta d’obra nova presenta una situació molt més competitiva que la de 
segona mà.  

 

                                                 

34 Ambdues circumstàncies es donen amb especial vivesa en segona mà. A més, també cal dir que, en aquest 
cas dins de l’obra nova, hi ha la presència d’una promoció de cases adossades que aporta diversos casos força 
semblants a la mostra, i influeix decisivament al resultat final. 
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Taula 5. Preu mitjà de l'oferta immobiliària de Figueres segons mercats i tipologia d'habitatge, 2009

Unifamiliar Plurifamiliar TOTAL Unifamiliar Plurifamiliar TOTAL

Obra nova 376.294,74 236.193,58 245.599,67 2.292,93 2.982,38 2.936,09

Segona mà 415.717,07 207.672,62 223.728,43 2.545,50 2.210,02 2.235,88

Conjunt propietat 393.686,94 224.649,89 236.623,35 2.404,36 2.667,34 2.648,71

Lloguer NS 676,74 680,37 NS 8,45 8,42

Preu total (€) Preu unitari (€/m 2 )

Dormitoris Sanitaris

(nombre mitjà) (Banys + lav.)

Obra nova 2,75 1,93

Segona mà 3,12 1,72

Conjunt propietat 2,90 1,85

Lloguer 2,64 1,68

Taula 6. Programa funcional de l'oferta immobiliària de 

Figueres, 2009

Taula 6 bis. Estructura de l'oferta segons el nombre de dormitoris, 2009

Obra nova Segona mà Conjunt propietat Lloguer

Un dormitori 7,78% 4,05% 6,28% 10,26%

Dos dormitoris 29,96% 17,34% 24,88% 34,19%

Tres dormitoris 42,80% 45,09% 43,72% 39,32%

Quatre dormitoris 18,68% 29,48% 23,02% 14,53%

Cinc dormitoris 0,78% 4,05% 2,09% 0,85%

Sis dormitoris 0,00% 0,00% 0,00% 0,85%
Més de sis dormitoris 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

 

Programa funcional 

Pel que fa al programa funcional –nombre de peces-, i segons la informació disponible, els 
habitatges de Figueres (taula 6) disposen d’entre 1 i 2 peces sanitàries (banys més lavabos). Així 
mateix, la mitjana de dormitoris és de 2,90 peces per habitatge, tot i què en el cas de l’obra nova, 
l’esmentada mitjana cau fins a 2,75. Aquesta darrera circumstància, juntament amb un nombre de 
peces sanitàries inferior en la segona mà, aporten una imatge diferencial general de l’obra nova: 
habitatges més petits, on perden pes els dormitoris, però amb una millor dotació de serveis.  

 

 

 

 

        

 Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

Observant l’estructura del programa funcional (taula 6 bis), es pot observar com, per l’obra nova, el 
nombre de dormitoris més freqüent és tres, a l’igual que en segona mà, i en una proporció 
semblant. Però, es pot apreciar com els percentatges dels casos per sota dels tres dormitoris són 
molt superiors en obra nova.  

 

 

 

 

 

 Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 
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Gràfic 4. Oferta immobiliària detectada per zones , 2009 
(% sobre total)

Zona 1
37,5%

Zona 2
32,0%

Zona 3
10,8%

Zona 4
8,3%

Zona 5
2,0%

No identificat
9,5%

603 
casos

Localització 

Pel que fa a la localització de les ofertes, cal efectuar una consideració prèvia. D’acord amb tècnics 
municipals, s’ha suggerit una distribució en zones, a la manera com ho fa l’Associació de Promotors 
i Constructors (APCE) de la província de Girona en la seva publicació periòdica. Aquest treball 
distribueix el municipi en cinc sectors:  

� Zona 1: Centre 

� Zona 2: Av. Marignane, Nou, Eixample, Els Fossos, Poble Nou, Ronda Barcelona, Ronda Firal, 
Sant Isidre 

� Zona 3: Cendrassos, Creu de la Mà, Olivar Gran, Rally Sud 

� Zona 4: Horta Capallera, Parc Sol, Ram, Turó Baix, Vivendes Park 

� Zona 5: Culubret, Marca de l’Ham 

Partint d’aquesta idea, amb una petita modificació de la distribució anterior, d’acord amb els 
tècnics municipals -per a diferenciar amb major precisió les diverses àrees immobiliàries- s’ha 
establert una divisió del municipi que ha resultat relativament concèntrica, tal i com es 
presenta al plànol annex al document. El criteri seguit, aquí sí que similar al dels promotors, ha 
estat diferenciar zones en funció dels nivells de preus, essent la Zona 1 la teòricament més cara i la 
Zona 5 la teòricament més barata.  

D’acord amb aquesta estructura territorial, l’oferta immobiliària de Figueres al mes de maig de 
2009 era la següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

De les 546 ofertes a les que s’ha pogut identificar la localització (el 90,5% de la mostra), al voltant 
del 40% (226 casos) es trobaven adscrites a la Zona 1. 193 ofertes més estaven situades a la Zona 2, 
65 a la Zona 3, 50 a la Zona 4 i només 12 a la Zona 5.  

Així mateix, la zona 5 és la que presenta major proporció d’habitatges de tipus unifamiliar, per bé 
que el reduït nombre de casos fan matisar el seu impacte dins de la mostra d’habitatges 
unifamiliars. Tota la resta de zones mostren un pes aclaparador de l’oferta plurifamiliar: només la 
Zona 2 té un percentatge d’unifamiliar més elevat, però que no arriba al 10%.   
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Taula 7. Tipologia de l'oferta immobiliària per zones, 2009

(% sobre total a cada zona)

Tipologia Unifamiliar Plurifamiliar

Zona 1 1,33% 98,67%

Zona 2 9,33% 90,67%

Zona 3 4,62% 95,38%

Zona 4 2,00% 98,00%

Zona 5 25,00% 75,00%
TOTAL 5,80% 94,20%

Taula 7 bis. Tipologia de l'oferta immobiliària per  zones, 2009
(% sobre total de tipologia)

Tipologia Unifamiliar Plurifamiliar

Zona 1 8,57% 39,26%

Zona 2 51,43% 30,81%

Zona 3 8,57% 10,92%

Zona 4 2,86% 8,63%

Zona 5 8,57% 1,58%

TOTAL 100,00% 100,00%

Taula 8. Preus de l'oferta segons mercat i zones, 2009

Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 ) Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 ) Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 ) Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 )

Zona 1 238.102,15 3.035,71 224.471,80 2.309,74 234.636,81 2.851,14 640,90 8,22

Zona 2 281.224,14 2.701,84 230.107,15 2.218,82 256.180,25 2.465,19 742,89 8,63
Zona 3 215.864,30 3.486,41 209.694,67 2.232,20 237.088,25 2.938,18 635,71 8,70

Zona 4 194.829,65 2.459,33 190.358,26 2.228,98 192.258,60 2.326,88 557,50 8,66

Zona 5 NS NS 225.922,67 1.965,48 220.430,40 1.982,68 NS NS
TOTAL 245.599,67 2.936,09 223.728,43 2.235,88 236.623,35 2.648,71 680,37 8,42

Obra nova Segona mà Conjunt propietat Lloguer

 

 

 

 

 

        Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

 

 

 

 

 

        Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

Per la seva banda, la taula 7 bis complementa a l’anterior. Es pot observar com la Zona 2 és la 
principal contribuïdora en habitatge unifamiliar, així com la baixa aportació de la Zona 5: tot i tenir 
un percentatge d’habitatge unifamiliar relativament elevat, només aporta al global d’aquesta 
tipologia. 

En relació al preu per zones i mercat (taula 8), evidencia que l’existència d’una gradació del preu 
de compravenda per metre quadrat jeràrquica, partint de la Zona 1 i acabant per la Zona 5. Amb 
una notable excepció: la Zona 3, què teòricament hauria d’ocupar un lloc entremig en aquesta sèrie 
de preus. No és així. De fet, la Zona 3 és la més cara de la ciutat, d’acord amb la taula 8, per sobre, 
fins i tot de la Zona 1. 

El motiu d’aquesta aparent anomalia és molt clar: la zona recull relativament pocs casos de la 
mostra de compravenda (51 en total), dels que una part significativa responen a habitatges en obra 
nova procedents de com a mínim una promoció en la que tenen molt de pes habitatges de 
dimensions molt reduïdes i, per tant, amb repercussions per metre quadrat extremadament 
elevades, que influeixen decisivament el resultat inferior. Tal i com es va comentar amb 
anterioritat, la presència de promocions d’obra nova en estoc ha acabat influint de manera visible 
en el resultat, tot i les dimensions de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 
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Taula 8 bis . Preus de l'oferta plurifamiliar segons mercat i zones, 2009

Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 ) Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 ) Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 ) Preu total (€)

Preu unitari 

(€/m 2 )

Zona 1 238.102,15 3.035,71 214.538,83 2.283,70 232.414,45 2.854,19 640,90 8,22

Zona 2 254.022,78 2.744,40 209.298,91 2.209,60 230.807,34 2.466,79 742,89 8,63

Zona 3 215.864,30 3.486,41 230.884,77 2.209,63 222.608,18 2.913,16 607,69 8,82

Zona 4 194.829,65 2.459,33 188.312,73 2.223,31 191.153,44 2.326,19 557,50 8,66

Zona 5 NS NS 207.117,33 1.809,57 201.957,71 1.856,42 NS NS
TOTAL 236.193,58 2.982,38 207.672,62 2.210,02 224.649,89 2.667,34 676,74 8,45

Obra nova Segona mà Conjunt propietat Lloguer

Taula 9. Superfície mitjana dels immobles segons mercat i zones, 2009

Obra nova Segona mà Conjunt Propietat Lloguer

Zona 1 79,16 97,98 83,94 80,94
Zona 2 106,83 106,10 106,47 88,68

Zona 3 65,87 113,71 88,38 77,66

Zona 4 79,06 88,22 84,33 65,10

Zona 5 NS 122,11 116,43 NS
TOTAL 86,67 102,32 93,09 84,00

Val a dir què, en el mercat de segona mà (descomptant l’efecte, doncs, d’aquestes promocions), sí 
que se segueix la gradació per zones, per bé que en termes molt generals: la Zona 1 és la més cara, 
seguides de les Zones 2, 3 i 4 (que no presenten diferències significatives entre elles) i, allunyada 
per baix, la Zona 5. 

Observant la taula 8 bis, similar a la 8 però exclusivament centrada en els casos plurifamiliars35, es 
reprodueix fidelment la tònica anterior, circumstància lògica en tant el gruix de l’oferta té tipologia 
plurifamiliar.  

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

En quant a les superfícies per zones i mercats (taula 9) s’observa que, si bé en termes globals 
l’oferta d’obra nova mostra una superfície menor a la de segona mà (diferència molt acusada a la 
Zona 3), això no succeeix a la Zona 2. Cal dir que aquesta circumstància es deu fonamentalment a 
la proporció major d’ofertes unifamiliars d’obra nova en aquesta zona, que acaba influint en el 
resultat.  

 

 

 

 

         Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

Finalment, el següent gràfic permet tenir una imatge molt visual de les ofertes immobiliàries de les 
zones en funció de la seva superfície i preu per metre quadrat.  

En ell es veu amb claredat l’ordre jeràrquic de preus en funció de les Zones... amb l’excepció ja 
comentada de la Zona 3 que queda a l’extrem dret del gràfic, amb el major valor de preu. Com ja 
s’ha comentat, tenen força afectació els casos d’obra nova amb superfícies molt baixes i 
repercussions per metre quadrat molt elevada. Al gràfic 5, aquesta circumstància es veu 
perfectament.  

 

 

 

 

 

                                                 

35 Per considerar-se que com a referents per a la política d’habitatge és més útil seguir les referències 
únicament del mercat plurifamiliar.  
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Gràfic 5. Situació relativa de les zones immobiliàries de Figueres per 
superfície i preu de l'habitatge, 2009
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Gràfic 6. Quota de protecció dels habitatges inicia ts a 
Figueres i el seu entorn 1990-2008
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         Font: elaboració pròpia a partir de diversos mitjans especialitzats. 

 

 

1.5.4 L’oferta d’habitatge de protecció oficial o d’iniciativa pública 

A falta de conèixer la composició de l’eventual parc protegit existent a Figueres, sí que es pot saber 
quina ha estat la seva evolució durant els darrers anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: DGH i elaboració pròpia 
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Gràfic 7. Quota de protecció dels habitatges acabat s a 
Figueres i el seu entorn 1990-2008
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L’evolució catalana, provincial i comarcal estan evidenciat un repunt en el pes de l’habitatge 
protegit dins de la producció d’habitatge, tot i què, al menys en el moment present, no sembla tant 
per un creixement net de la producció protegida com per una caiguda de la lliure. En el casde 
Figueres, desprès d’anys de nivells molt baixos (en ocasions, zero) d’habitatge protegit, els anys 
posteriors a 2004 han vist remuntar les produccions. Val a dir que la caiguda en l’obra nova iniciada 
al municipi en 2008 ha provocat que els habitatges protegits iniciats dibuixin un gràfic que creix 
visiblement en aquell any.  

A banda, després de 2006, Figueres ha registrat habitatges protegits acabats, i de forma important: 
72 en 2007 i 109 en 2008. De fet, si el gràfic 7 sembla no recollir amb força aquest increment en 
nous habitatges protegits, és perquè en 2008 es van acabar fins a 910 habitatges, derivats del 
potent creixement constructiu dels anys immediatament anteriors. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: DGH i elaboració pròpia 

 

1.6 PLANEJAMENT 

1.6.1 Consideracions prèvies 

En data de 12 d’abril 1983 el PGOU de la zona urbana de Figueres es va aprovar definitivament, i va 
ésser publicat al DOGC el 20 de maig del mateix any. El Pla conté els termes municipals de 
Borrassà, Cabanes, El Far d’Empordà, Figueres, Llers, Ordis, Pont de Molins, Sta. Llogaia d’Alguema, 
Vilabertran, Vilafant, Vilamalla i Vilasacra. 

Per la seva banda, el març de 2005 s’aprovà el Text Refós de les Normes Urbanístiques del PGOU de 
Figueres. Al llarg dels 26 anys de vigència s’han promogut diverses modificacions puntuals per fer 
viable el desenvolupament del Pla i ajustar-lo a les noves necessitats de la ciutat. 
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El PGOU estableix, pel conjunt del territori, la creació de 19 sectors en sòl urbanitzable. D’aquests, 
13 tenen la classificació de sòl urbanitzable delimitat per a usos residencials i 2 per a usos 
industrials. Els 4 restants són reserves de sòl urbanitzable no delimitat, tots d’ús residencial.  

Actualment dos d’aquests sectors urbanitzables es despleguen com a Àrees Residencials 
Estratègiques (ARE): són “Carretera de Llers” i “ Horta Capellera – Cendrassos”, resultat del Decret 
llei de mesures urgents en matèria urbanística que es va aprovar el mes d’octubre de 2007. Aquest 
Decret té com a objectiu, entre d’altres, dotar a les administracions catalanes d’instruments per a 
obtenir de manera immediata sòl per a la construcció d’habitatge assequible. 

D’altra banda, el PGOU té pendent el desenvolupament de 30 Polígons de Actuació (PA) en sòl urbà 
per a usos residencials, alguns d’ells a desenvolupar mitjançant Plans de millora urbana. D’aquests 
PA, n’hi ha sis que en ser sòl urbà no consolidat, els correspondria la creació d’habitatge protegit. 

A banda, en data 3 d'octubre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla 
director territorial de l'Empordà, que preveu per el municipi de Figueres una estratègia de 
creixement potenciat, amb noves implantacions de mobilitat, on es destaquen el nou traçat de 
l’AVE i el tancament de la ronda amb un nou anell de circumval�lació. 

Així mateix, actualment, està en tràmit el Pla director del sistema urbà de Figueres, que ha estat 
aprovat inicialment per la Comissió d’urbanisme de Girona el 23 de juliol de 2008. Aquest document 
que parteix i desenvolupa el PDT de l’Empordà, proposa entre d’altres objectius el 
desenvolupament de l’àrea urbana de Figueres en un horitzó de l’any 2026 (16 municipis amb una 
població total de prop de 50.000 habitants). El PDU busca concentrar el creixement urbanístic més 
intens a l’àrea de Figueres-Vilafant, i reserva la resta de nuclis per a un creixement moderat o de 
canvi d’ús i reforma, i propicia la millora dels veïnats més petits. 

1.6.2 Estat del desenvolupament del PGOU 

Des de l’aprovació del PGO l’any 1983, s’han desenvolupat de 4 dels 13 sectors residencials en sòl 
urbanitzable.  

 

Sectors urbanitzables desenvolupats  

SUD-Sector Camí de Vilatenim APROVAT, URBANITZAT I  OBRA D'URBANITZACIÓ REBUDA 

I EDIFICACIÓ INICIADA 

SUD-Sector Rec de Susanna APROVAT, URBANITZAT I  OBRA D'URBANITZACIÓ REBUDA 

I EDIFICACIÓ INICIADA 

SUD-Sector Fages de Climent A APROVAT, URBANITZAT I  OBRA D'URBANITZACIÓ REBUDA 

I EDIFICACIÓ INICIADA 

SUD-Sector Fages de Climent B APROVAT, URBANITZAT I  OBRA D'URBANITZACIÓ REBUDA 

I EDIFICACIÓ INICIADA 

 

Per altra part n’hi ha 7 dels 13, que es troben en diferents estadis de tramitació i pendents 
d’aprovació. Són: 
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Sectors urbanitzables en tràmit Estat de desenvolupament 

SUD-Sector Hotel Ronda APROVAT DEFINITIVAMENT PLA PARCIAL PENDENT 

PUBLICACIÓ. APROVACIÓ DE PROJECTE 

D'URBANITZACIÓ 

SUD-Sector Els Olivars 
APROVAT INICIALMENT PLA PARCIAL  I PENDENT 

APROVACIÓ DE PROJECTE D'URBANITZACIÓ 

ARE-Sector Ctra. De Llers ARE APROVAT DEFINITIVAMENT 

ARE-Sector Horta Capallera - Cendrassos ARE APROVAT DEFINITIVAMENT 

SUD-Sector Cendrassos Sud 

APROVAT DEFINITIVAMENT PLA PARCIAL PENDENT 

PUBLICACIÓ. APROVACIÓ DE PROJECTE 

D'URBANITZACIÓ 

SUD-Sector Marca de l'Ham 
APROVAT PLA PARCIAL I PROJECTE D'URBANITZACIÓ I 

PENDENT D'URBANITZAR 

SUD-Sector Costa Brava 
APROVAT PLA PARCIAL I PROJECTE D'URBANITZACIÓ I 

INICIADA URBANITZACIÓ 

 

Finalment, els 2 sectors restants estan pendents de desenvolupar. 

 

Sectors urbanitzables delimitats no 
desenvolupats 

Estat de desenvolupament 

SUD-Sector Camp de Tir NO INICIADA TRAMITACIÓ PLA PARCIAL 

SUD-Sector Mas Tutau NO INICIADA TRAMITACIÓ PLA PARCIAL 

 

Tots els sectors urbanitzables no delimitats resten pendents de desenvolupar: 

 

Sectors urbanitzables no delimitats no 
desenvolupats 

Estat de desenvolupament 

SUND-Sector Muntanyeta INICIADA TRAMITACIÓ PP-NO APROVAT INICIALMENT 

SUND-Sector Ronda Nord NO INICIADA TRAMITACIÓ PLA PARCIAL 
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SUND-Sector Les Moragues NO INICIADA TRAMITACIÓ PLA PARCIAL 

SUND-Sector Vilatenim NO INICIADA TRAMITACIÓ PLA PARCIAL 

 

En sòl urbà, i centrant-nos únicament en els polígons que generen habitatge protegit, en tenim 6 en 
tràmit iniciat, i només 1 sense cap tramitació.  

 

Polígons d’Actuació Estat de desenvolupament 

PMU 1-Sector Aigüeta En tràmit 

PMU 2-Sector Aigüeta En tràmit 

PMU -Rec del Mal Pas En tràmit 

PA 6 -Carrer de l'Àngel En tràmit 

PA 46 -HIFESA En tràmit 

PA -Muralla Eres de Sans No desenvolupat 

 

En resum, el PGOU de Figueres, que té més de 25 anys de vigència, comença a tenir poc sòl 
disponible per a nous creixements residencials, encara que els Sectors i Polígons actualment en 
desenvolupament tenen un gran potencial pendent en sostre residencial. 

1.6.3 Sòl i sostre edificables que preveu el PGOU en claus residencial 

En sòl urbà. 

El PGO de Figueres preveu un total de 506 ha de sòl urbà, de les quals 20,57 Ha36 es qualifiquen per 
a desenvolupament residencial als nous polígons urbans, la majoria amb tipologies  plurifamiliars. 

Per a determinar el nombre d’habitatges en els polígons s’ha pres el valor d’un habitatge cada 100 
m2 de sostre, atès que el PGOU no els determina.  

Als efectes de sòl disponible dins del teixit urbà de Figueres, i degut al seu alt grau de consolidació i 
la lentitud en el procés de transformació, no es considerarà a efectes de sòl potencial per generar 
habitatge protegit. 

En sòl urbanitzable. 

Pel que fa a les noves àrees de creixement del municipi, es preveu un total de 210,94 Ha en sòl 
urbanitzable. Als efectes d’aquest PLH considerarem únicament els sòls urbanitzables delimitats 

                                                 

36 S’exclouen els PE “Camí de les Forques Est i Oest” 
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d’ús residencial: la seva superfície és de 136,13 Ha, i els correspon un sostre de 762.683 m2. Tot 
aquest sostre, correspon a tipologies plurifamiliars. 

 

Sòl i sostre preferentment residencial que preveu el PGO: Sectors i Polígons 

Polígons en sòl urbà:     

 

  Superfície 
de sòl en                    

Ha 

Superfície 
de sostre 
en m2 

Preferentment residencial   20,57 253.878 

     

Sectors en sòl urbanitzable:        

Preferentment residencial    

                                                 

Total preferentment residencial                                

 136,13 

 

156,70 

762.683 

 

1.016.561 

1.6.4 Potencial residencial del PGOU de Figueres 

Els resultats de l’anàlisi del PGOU per a fer front a les demandes dels dos sexennis, on el 
creixement demogràfic i el reagrupament familiar representen les principals causes de les 
necessitats de nous habitatges, ens indiquen que cal assegurar la construcció d’un determinat 
nombre d’habitatges en els propers dotze anys, que es quantifica en els estudis de demanda. 

Pel que fa a la segona residència a Figueres, podem considerar que la demanda és pràcticament 
irrellevant, tenint en compte el poc mercat que hi ha actualment (al 2001 hi havia el 8,6% del parc 
total), i no considerarem creixement per aquesta finalitat. 

Les previsions sobre el nombre d’habitatges potencials en els diferents sectors de sòl urbanitzable 
del PGOU, dóna una xifra de 11.155 unitats. 
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Quadre del nombre d’habitatges previstos en el planejament derivat de sòl residencial. 

 Habitatges totals 

Sectors en sòl urbanitzable, No desenvolupat 1.870 

Sectors en sòl urbanitzable, En tràmit 4.966 

Sectors en sòl urbanitzable, Desenvolupat 1.333 

Polígons en sòl urbà, No desenvolupat 1.101 

Polígons en sòl urbà, En tràmit 1.885 

Polígons en sòl urbà, Desenvolupat 0 

Total 11.155 

En aquest quadre de previsions d’habitatge s’han fet constar algunes modificacions puntuals de 
PGOU que han augmentat la densitat inicialment prevista, així com també els dos nous sectors 
delimitats com a ARE dins del Pla director urbanístic de les comarques gironines. Tot plegat, ha fet 
augmentar el nombre d’habitatges previstos en el PGOU. 

1.6.5 Potencial de nous habitatges protegits en sòl urbà i urbanitzable 

La situació actual del planejament derivat previst en el PGOU ens dona un potencial d’habitatges 
protegits en sòl urbanitzable de 2.742 habitatges. En aquesta xifra no considerem els 507 habitatges 
protegits que podríen sorgir dels sectors urbanitzables no delimitats. Pel que fa als polígons de sòl 
urbà, cal afegir 368 habitatges més. 

En resum tindríem: 

 

 
TOTAL 
HAB. 

HPO 
regim 
gen/esp 

HPO 
regim 

concertat 

Hab. 
concertat 
català 

Assequibles        
Totals 

Sòl urbanitzable delimitat 8.169 1.569 604 546 2.719 

Sòl urbà (polígons) 2.986 246 123  368 

Total 11.155 1.815
 

727 546 3.087 

 

A Figueres, en la doble qualitat de capital de comarca, i de disposar d’una població de 42.809 –any 
2008- (superior als 10.000 habitants), li correspon per llei una reserva d’habitatges de protecció 
oficial d’un 20% del sostre per règim general o especial, un 10% addicional per a habitatges en règim 
de preu concertat i un altre 10% de d’habitatge concertat català. També segueixen els mateixos 
percentatges les modificacions de planejament que s’han promogut. Només les ARE fan una reserva 
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SECTORS DE PLANEJAMENT QUE GENEREN HPO
PLH FIGUERES

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT

Desenvolpat   En 
Tramit       No 
Desenv.

ESTAT 
DESENVOL. ÀMBIT SOSTRE I.E.B.

TOTAL 
HGES.

D.    ET.  ND. m2 m2 st m2st/m2s Habitatges

HPO 
regim 

general

HPO 
regim 

concertat

HPO 
concertat 

català
HPO  

Totals

ND. 192.974 106.136 0,55 1.177 235 118 118 471

ND. 113.600 62.480 0,55 693 139 69 69 277

ET. 74.862 56.895 0,76 569 129 64 193

ET. 60.604 42.423 0,70 467 93 44 137

ET. 94.382 56.629 0,60 472 107 48 81 236

ET. 297.653 193.474 0,65 1738 417 174 278 869

ET. 55.318 35.957 0,65 365 78 38 116

ET. 88.000 48.400 0,55 396 98 49 147

ET. 145.247 3.090 0,760 959 229 229

D. 53.100 21.240 0,40 159 44 44

D. 84.678 59.275 0,70 508 0

D. 56.100 42.636 0,76 370 0

D. 44.800 34.048 0,76 296 0
1.361.318 762.683 8.169 1.569 604 546 2.719

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT

ND. 90.272 27.082 0,30 271 54 27 27 108

ND. 81.700 53.105 0,65 490 98 49 49 196

ND. 78.146 42.980 0,55 352 70 35 35 141

ND. 51.475 20.590 0,40 154 31 15 15 62
301.593 1.267 253 127 127 507

SUD-Sector Hotel Ronda

SUD-Sector Els Olivars

ARE-Sector Ctra. De Llers

SUD-Sector Marca de l'Ham

SUD-Sector Camí de Vilatenim

SUD-Sector Rec de Susanna

SEGONS PREVISIONS PLANEJEMENT

ARE-Sector Horta Capallera - Cendrassos

SECTORS RESIDENCIALS

SUD-Sector Cendrassos Sud

HPO

SUND-Sector Ronda Nord

SUD-Sector Camp de Tir

SUD-Sector Mas Tutau

SUD-Sector Costa Brava

SUD-Sector Fages de Climent B

SUND-Sector Les Moragues

SUD-Sector Fages de Climent A

SUND-Sector Muntanyeta

SUND-Sector Vilatenim

diferents, d’un 50% del nombre d’habitatges per HPO, d’acord a la llei 1/2007 de mesures urgents 
en matèria urbanística. 

Per tant, el potencial de la ciutat en matèria d’habitatge protegit, serà: 

- La reserva d’habitatge de protecció oficial, que serà un total del 40% (20 + 10 + 10) dels 
habitatges totals dels sectors en sòl urbanitzables i els polígons en sol urbá no consolidat. 

 - La cessió obligatòria del 10% de aprofitament urbanístic del polígons en sòl urbà no 
consolidat i sòl urbanitzable, que es podrà traduir en habitatge protegit, incrementat el 
patrimoni públic de sòl i habitatge.  

En els quadres que segueixen a continuació, els habitatges de protecció oficial estan comptats 
seguint una proporció directa del nombre d’habitatges -no del sostre-, establert per la densitat 
màxima de cada un dels polígons i sectors. 

 

QUADRE 1. Habitatges previstos en els sectors en sòl urbanitzable d’ús residencial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als sectors en sòl urbanitzable, es preveu un total de 8.169 habitatges (no es consideren 
per al PLH els de Sòl Urbanitzable No Desenvolupat per una qüestió temporal). 

Les reserves d’habitatge amb protecció oficial són de 2.719 habitatges, 1.569 dels quals són en 
regim general, 604 en règim concertat i 546 de concertat català. 
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SÒL URBÀ 

Desenvolpat   En 
Tramit       No 
Desenv.

ESTAT 
DESENVOL. ÀMBIT SOSTRE I.E.B.

TOTAL 
HGES.

D.    ET.  ND. m2 m2 st m2st/m2s Habitatges

HPO 
regim 

general

HPO 
regim 

concertat

HPO 
concertat 

català
HPO  

Totals

ET. 8.298 8.298 1,00 83 17 8 25

ET. 2.957 2.954 1,00 30 6 3 9

ET. 64.770 75.781 1,17 745 149 74 223

PA 2 -Galligans Oest ND. 5.339 8.529 1,60 114

PA 3 -Rubaudonadeu ND. 9.599 25.686 2,68 342

PA 5 -Surera Bertran ET. 18.236 13.335 0,73 133

ET. 11.687 22.161 1,90 295 59 30 89

PA 7 -Creu de la Ma ND. 1.340 6.700 5,00 89

PA 8 -Carrer Rocaberti ND. 2.612 5.750 2,20 77

PA 9 -PETREM crta. Llança ND. 9.953 4.975 0,50 66

PA 10 -La Salle ND. 8.985 6.636 0,74 88

PA 12 -PETREM crta. Roses ND. 34.606 22.096 0,64 295

PA 18 -Carrer Clarch i Nicolau ET. 631 2.859 4,53 38

PA 24 -Carrer de l'Oliva ET. 2.337 6.955 2,98 93

PA 28 -Carrer santa Llogaia ET. 1.541 4.195 2,72 56

PA 31 -Carrer Torres i Bages ET. 1.585 5.077 3,20 68

PA 36 -Damas Calvet_ la Pastora ET. 1.183 1.210 1,02 16

PA 37 -Damas Calvet ET. 949 2.588 2,73 35

PA 38 -Damas Calvet_ Empordà ET. 1.729 4.591 2,66 61

PA 39 -carrer de la Pastora ET. 668 1.011 1,51 13

PA 41 -Marca de l'Ham ET. 3.746 5.362 1,43 71

PA 42 -Marca de l'Ham ET. 1.440 2.149 1,49 29

PA 43 -Marca de l'Ham ET. 3.707 5.486 1,48 73

ET. 1.770 3.438 1,94 46 9 5 14

ND.

ND. 4.800 2.200 0,46 29 6 3 9

ND. 1.285 3.857 3,00

PA -Baulida ND.
205.753 253.878 2.986 246 123 368

SECTORS RESIDENCIALS AMB RESERVA D'HPO

PMU 1-Sector Aigüeta

HPO

PA 46 -HIFESA

PA -Muralla Eres de Sans

PA -Rec Arnau

PMU 2-Sector Aigüeta

PMU -Rec del Mal Pas

PA 6 -Carrer de l'Àngel

PA 49 -Cami vell Vilatenim_ Via Tren

 

QUADRE 2. Polígons en sòl urbà amb reserva d’HPO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa als polígons en sòl urbà, les reserves totals d’HPO són de 368 habitatges, que 
corresponen a 245 unitats per regim general i 123 per a preu concertat. 

La reserva total d’habitatges de protecció oficial situats en sòl urbà i urbanitzable, en qualsevol de 
les seves modalitats, serà de 3.087 habitatges (2.719 habitatges en sòl urbanitzable. + 368 
habitatges en sòl urbà). 

 

1.6.6 Càlcul del potencial de sostre i del nombre d’habitatges dotacionals 

Segons l’Art. 58.1g)  de la LUC, es pot preveure reserves d’habitatge dotacional en sectors de 
planejament derivat en substitució total o parcial de la reserva d’equipaments, sempre que 
s’acrediti que no cal destinar-los a equipaments públics. Aquestes reserves incloses en sectors no 
poden ésser superior al 5% de la reserva global del municipi per a equipaments públics locals. 

S’ha pres una densitat mitja de 65 m2 construïts per cada habitatge dotacional. 

Del sostre total que es generaria d’acord als estàndards expressats en els dos punts anteriors, s’ha 
considerat que es destinaria a habitatge dotacional un màxim d’un 20% del total de sostre possible. 

 

 



 1 ANÀLISI  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

116 

 Previsió d'habitatge dotacional

En sòl urbà: Segons l’Art. 58.1g)  de la LUC
Superfície total destinada a equipaments: 500.000 m2
Límit 5% per Hge. Dotacional: 25.000 m2

En sòl urbanitzable: D’acord a l’artícle 65.3 de la LUC
Reserva mínima per equipaments: 136.132 m2

Considerant un límit del 5% par Hge. Dotacional: 6.807 m2

Total sòl per Hge. Dotacional: 31.807 m2
Considerant un índex de 1 m2st/m2s.: 31.807 m2st

Considerant una densitat de 1Hge./45m2 707 Hges.

PROPOSTA PER HGE. DOTACIONAL:
Considerant un 20% del màxim possible: 141 Hges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS EN MATÈRIA 
D’HABITATGE 

A continuació, es farà un repàs a l’estat dels recursos municipals en matèria d’urbanisme i 
habitatge, partint tant de la informació procedent del propi Ajuntament, com de les dades 
publicades sobre pressupostos a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades 
Locales, depenent del Ministeri d’Economia.  

En aquest sentit, és important explicitar que, pel que fa als pressupostos liquidats, fins a 2007 fan 
referència a dades del Ministerio d’Economia (MEH) i, per a 2008, a informacions procedents de la 
Intervenció municipal. En haver certes diferències entre les dades d’ambdues fonts, tot i que 
normalment no són de caràcter important, es recomana el seu tractament per separat.  

1.7.1 Organització i recursos dedicats a polítiques d’habitatge 

1.7.1.1 L’estructura financera municipal 

La informació de base més significativa per situar la capacitat que té un municipi de gestionar 
recursos i d’intervenir en l’àmbit econòmic apareix reflectida en els pressupostos municipals.  

D’acord amb l’estructura d’ingressos liquidats (drets reconeguts), els darrers anys fins a 2007 
(última dada disponible a la sèrie del MEH) han suposat una millora significativa dels recursos 
municipals. Aquests han passat dels 29,1 milions d’euros d’ingrés en 2002 als 48,9 en 2007, la qual 
cosa suposa un increment del 67,9% en conjunt per a tot el període tractat.  
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Ingressos i despeses totals liquidades de l'Ajuntament de 
Figueres, 2002-2007

6.000.000

16.000.000

26.000.000

36.000.000

46.000.000

56.000.000

66.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Any

€

Ingressos totals liquidats Despeses totals liquidades

Relació d'ingressos corrents i inversions municipals a Figueres

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Any

Eu
ro
s

Ingressos corrents (€) Drets liquidats Inversions municipals  (€) Obligacions reconegudes netes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot comprovar, però, com la tendència no ha estat homogènia. De fet, la dada d’ingressos de 
2007 és inferior a la de 2006. En tot cas, es tracta d’un pressupost en general molt expansiu: la 
caiguda dels ingressos totals en 2007 respon menys a una caiguda real d’aquell any que a un retorn 
a una situació que va ser trencada per la dada excepcional de 2006, motivada per un fort ingrés 
derivat de l’alienació d’inversions reals. 

Aquest increment pressupostari també ha tingut translació en termes per habitant, per bé que de 
forma relativament més moderada. Així, es pot afirmar que el pressupost municipal s’ha 
incrementat un 43,6% en termes d’ingressos per càpita i un 34,9% en termes de despesa per càpita. 

Cal dir que aquest moderat increment pressupostari total no sempre s’ha traduït en un increment 
proporcional de les inversions reals consolidades efectuades des de l’Ajuntament. Així, al llarg del 
període 2002-2007, mentre les inversions van créixer globalment un 49,5%, els ingressos corrents ho 
van fer un 55,1%. Pot semblar que aquest diferencial no és excessivament elevat, però cal 
considerar que entre 2002 i 2005 va caure el nivell d’inversions, i que amb posterioritat es va elevar 
de forma vigorosa. Així, a partir de 2005 es pot observar com el creixement de les inversions reals 
va ser del 191,1% (quasi es va triplicar) mentre que els ingressos corrents varen augmentar només 
un 14,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. Ministerio de Economía 
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Aquest increment inversor es pot apreciar també de forma molt visible en termes per càpita, i en 
comparació amb la mitjana provincial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al gràfic anterior es pot comprovar com, precisament a partir de 2005, la línia inversora per càpita 
de Figueres mostra una tendència espectacularment creixent. No obstant això, és rellevant 
constatar com, al llarg de tot el període en estudi, les inversions reals per habitant a Figueres han 
estat inferiors a la mitjana provincial. En 2007, aquest diferencial suposava que la inversió per 
càpita local era el 60% de l’existent en termes mitjans a la província. 

En relació a l’estructura dels ingressos, les dades procedents del Ministerio de Economía denoten 
una estructura on el creixement dels darrers exercicis en termes globals suposa alguns canvis en la 
composició de les diferents partides existents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. Ministerio de Economía 
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Potser cal destacar com a més rellevant una pèrdua constant i progressiva del pes dels impostos 
directes, així com un cert increment de l’aportació dels impostos indirectes. Així mateix, la partida 
de taxes i altres impostos (capítol 3), que havia mostrat uns nivells de pes força notables fins a 
l’any 2005, ha perdut pes amb posterioritat.  

Per la seva banda, el capítol 4 de transferències corrents ha manifestat un cert manteniment al 
llarg de tots els anys en anàlisi, a l’entorn del 20% del conjunt del pressupost.   

Molt destacat és l’impacte en 2006 de la partida d’alienació d’inversions reals, fins al punt de 
sacsejar el pes de tota la resta de partides en l’estructura dels ingressos. De fet, juntament amb els 
impostos indirectes, expliquen el potent creixement dels ingressos liquidats aquell any, i que es pot 
considerar un outlayer dins de la sèrie de pressupostos. 

Un altre fenomen molt visible a la sèrie d’ingressos és el paper que adquireix la partida de passius 
financers (préstecs) a partir de 2005, i que és inevitable associar d’alguna forma al moviment 
d’inversions reals, especialment a partir de 2006.  

En tot cas, val a dir que, al llarg de tot el període, el gruix d’ingressos és de tipus corrent, 
circumstància favorable per a la sostenibilitat financera a mig i llarg termini. 

Pel que fa a l’estructura de les despeses, el període en estudi reflecteix una tendència general de 
decreixement del pes de les inversions reals en favor de les despeses de personal i bens corrents i 
serveis fins a 2005, moment a partir del qual la tendència es reverteix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales. Ministerio de Economía 

De fet, la de bens corrents i serveis és la partida més important de totes durant tot el període, amb 
un pes mitjà proper a un terç sobre el conjunt de despeses liquidades. Això suposa que, de cada deu 
euros gastats per l’Ajuntament de Figueres, tres ho van ser en bens i serveis.  

En segon lloc, la partida de despeses de personal també ha mantingut pes amb el temps, tot 
mantenint-se al voltant del 30% del conjunt pressupostari.  
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Capacitat/necessitat de finançament de l'Ajuntament de Figueres, 2002-
2008
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La contrapart dels anteriors grups de despesa està a les inversions reals. Aquestes van anar perdent 
pes en general al llarg del període fins a un mínim en 2005 (circumstància que les xifres absolutes ja 
avançaven més amunt), tot gaudint d’una potent recuperació en 2006 i 2007. Al final del període el 
seu pes era semblant al de 2002 –el més elevat de la sèrie- amb la diferència de què el pressupost 
total era molt més gran en 2007 i, per tant, també el nivell absolut d’inversions. 

Així mateix, el nivell de despesa motivada pels passius financers es manté al llarg del període en un 
8-9%, percentatge rellevant i motivat per la presència de nivells creixents de deute viu (que 
determina haver de destinar més recursos absoluts a pagar interessos i principal, és a dir càrrega 
financera). Si els percentatges no són creixents, es deu únicament a que són compensats en part pel 
creixement de la resta de partides de despesa. 

Finalment, pel que fa al deute viu, a finals de 2008 se situava en 36.261.000 euros, dels quals la 
totalitat era a llarg termini.  

En termes relatius, el rati de Deute Legal –deute financer total dividit entre ingressos corrents 
liquidats- de l’Ajuntament de Figueres se situava a finals de 2008 en un 81,24%. Tenint en compte el 
màxim legal que se situa en un 110%, no permet una excessiva flexibilitat a l’hora de realitzar 
inversions per la via del Deute.  

Posant en relació tot l’anterior, si bé el saldo del deute financer a llarg termini s’ha incrementat en 
xifres absolutes en els últims exercicis, a la vegada ha disminuït percentualment respecte als drets 
liquidats de l’exercici, fonamentalment per l’increment sostingut d’aquests darrers. Així, si la dada 
anterior del rati deute viu/ingressos corrents era d’un 81,24% en 2008, en 1996 s’elevava al 
171,60%.   

Arribats a aquest punt, és interessant conèixer la capacitat/necessitat de finançament municipal de 
l’Ajuntament de Figueres.  
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Des de 2003, inclòs, hi ha hagut una capacitat de finançament (resultat positiu de la suma de 
l’Estalvi Brut i els resultats de les operacions de capital) que com a molt s’ha reduït dràsticament 
en 2007 –però sense arribar a ser dèficit- en gran part gràcies al retall de les inversions reals. El 
creixement inversor de 2008 (que es comenta a continuació) en termes d’obligacions reconegudes 
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Estructura dels ingressos (%) de Figueres en 2008
(Liquidació pressupostària)
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netes accentuen aquesta tendència fins al punt de que es retorna a una situació de necessitat de 
finançament. 

En tot cas, el finançament de les inversions realitzades presenta una tendència a l’increment dels 
recursos corrents amb una disminució dels prèstecs a llarg termini. En l’any 2008, per al 
finançament del total de les obligacions liquidades per inversions s’han concertat préstecs per un 
import total de 10,4.milions d’euros, el que representa el 49,31% de l’import de les inversions 
previstes. 

El pressupost de 2008 

La informació disponible del pressupost liquidat de 2008 deriva d’informació d’origen municipal. 
Com s’ha comentat, les petites diferències existents amb les dades del Ministeri han aconsellat 
tractar les xifres per separat.  

En conjunt, els ingressos liquidats en 2008 van ascendir a 52,7 milions d’euros, un 7,7% més elevat 
que en 2007. 
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En 2008, l’estructura dels ingressos liquidats va presentar poques variacions importants respecte als 
anys anteriors. Així, de forma semblant als anys precedents, el gruix d’ingressos és de tipus corrent 
(83,3%, respecte a un 81,3% de l’any anterior).  

Les principals diferències entre aquest exercici i els immediatament anteriors és la desaparició 
pràctica de la partida d’alienació d’inversions, així com un lleuger increment del pes dels passius 
financers.  

Pel que fa a les despeses de 2008, aquestes es reparteixen bàsicament en despesa corrent (72,4%, 
corresponent a nòmines, compres de béns, serveis, subvencions que es donen, proveïdors...) i  en 
despesa de capital (20,5% corresponent a inversions directes o a través de subvencions) mentre que 
el 7,1% restant correspon a variació de passius financers. 
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Estructura de les despeses (%) de Figueres en 2008
(liquidació pressupostària) 
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En relació al pressupost inicial de 2009, no es disposa d’informació precisa, tot i què en principi 
sembla que és superior als 54,7 milions d’euros, dels que 11,2 estan previstos a la partida 
d’inversions reals.  

El plantejament dels pressupostos de 2009, en paraules del màxim responsable municipal, “són 
propis d’un context de crisi econòmica”37. Es contempla una reducció del 10,8% dels ingressos, en 
bona part per la davallada de la recaptació de taxes i impostos relacionats amb la construcció.  

Pel que fa a les inversions, es redueix el seu import inicial de manera significativa, fins a 11,2 
milions d’euros. Val a dir que la presència del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), que ascendeix a 
Figueres a uns 7,3 milions, permet mantenir el nivell pressupostari inicial d’inversions previst a 
2008. 

En l'apartat d'ingressos, la major partida és la d'impostos directes amb gairebé 16 milions d’euros 
(un 28% del pressupost d'ingressos), seguit de les transferències corrents, procedents de l'estat, 
comunitat autònoma, entitats locals i empreses privades, amb 12,6 milions (un 23% del total), i els 
préstecs nous, amb un total de 8,1 milions (un 15%). 

Pel que fa al pressupost de les despeses, el 62% del total es reparteix entre el personal -14,7 milions 
d'euros (el 27% del total)- i al pagament de béns i serveis, que suposen 18,7 milions d'euros (el 35% 
del total). En tercer lloc figuren les inversions que, sense comptar el FEIL, ascendeixen a 11,2 
milions d'euros (un 20%), i amb més distància apareix l'amortització de préstecs, de 4,6 milions 
d'euros (un 8% del pressupost de despeses).  

Punt i a part mereix el capítol d’endeutament del consistori, que per aquest 2009 arribaria al 105%, 
enfront del 91,27% del 2008 –sempre segons pressupost inicial-, de forma que s'aproxima al límit 
establert que és del 110%. 

Per àrees, les despeses corrents es distribueixen bàsicament en Urbanisme (21,1%); Empreses 
municipals (20,5%), seguit de Serveis econòmics (13,6%), Infraestructures (8,2%), Seguretat (7,2%) i 

                                                 

37 Gironainfo.cat, del 14 de gener de 2009. 
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Estructura de la despesa en urbanisme, 2009

Personal

8,89%

Inversions reals

90,74%

Béns i serveis

0,36%

Transferències corrents

0,01%

Inversions reals previstes per a 2009

Projectes d'urbanització i millora urbana 1.790.271,06 €

Millora dels espais públics i serveis urbans 2.287.888,80 €

Fons de reposició d'aigua 175.000,00 €

Fons de reposició del clavegueram 107.000,00 €

Projecte d'intervenció integral de la Marca de l'Ham 1.366.195,14 €

Estudis i projectes 1.680.000,00 €

Indemnitzacions 341.659,84 €

Projecte integral del Centre Històric 1.290.588,80 €

Adquisicions patrimonials 1.400.104,35 €

altres inversions de l'Àrea de Serveis d'Urbanisme 40.000,00 €

TOTAL 10.478.707,99 €

Cultura (4,3%). D’acord amb això, el 80% de les despeses corrents es concentren en aquestes àrees 
esmentades. 

 

1.7.1.2 La despesa en urbanisme 

Pel que fa a la despesa municipal en urbanisme, en 2009 la previsió inicial ascendeix a 11,5 milions 
d’euros. El gruix d’aquesta partida és, lògicament , de naturalesa inversora:  
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Les inversions reals es desglossen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ajuntament de Figueres 

També es coneix el detall de la xifra de la partida del Fons Estatal d’Inversió Local per a Figueres, 
que ascendeix a prop de 7,3 milions d’euros, xifra que suposa prop de dos terços del pressupost 
inicial previst en 2009 per a inversions.  
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Fons Estatal d'Inversió Local a Figueres

Projecte d'urbanització de la cruïlla Pujada del Castell-
Tramuntana 947.555,94 €

Pla de millora de les voreres 268.294,93 €

Projecte de nous vestuaris de la graderia de l'estadi de Vilatenim, 
1ª fase 1.331.902,20 €

Millora de l'accessibilitat dels vianants i millora de la seguretat 
en la Ronda Sud 767.396,72 €

Projecte d'urbanització de la vorera de l'Av. Roses-C/Gorgs, fase 
1 598.215,21 €

Urbanització d'aparcaments al vial Ronda Sud 30.000,00 €

Projecte d'aparcament dissuasori al C/Rec Arnau-Av. Costa Brava 274.215,80 €

Millora de l'accessibilitat dels vianants i millora de la seguretat 
vial al tram urbà de l'antiga carretera de Llançà 357.991,45 €

Cubeta exterior per a usos lúdics i adequació de l'accés a la 
piscina coberta existent 1.683.017,95 €

Urbanització de la zona oest del complex esportiu municipal 1.018.281,80 €

TOTAL 7.276.872,00 €

Pressupost associat a l'Oficina Local d'Habitatge, 2009

Material , subministres i altres 65.000,00 €
Transferències corrents 2.950,47 €
Transferències de capital 60.000,00 €
TOTAL 127.950,47 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Ministeri de Política Territorial 

D’aquesta despesa del Fons Estatal es desprèn que la pràctica totalitat recaurà en l’àrea 
d’Urbanisme. Això pot ser determinant tant pel que fa als recursos humans destinats a Urbanisme 
(risc d’insuficiència, especialment de personal tècnic) com per al desenvolupament real de les 
inversions previstes en 2009 en Urbanisme. En tot cas, val a dir que la suma d’inversions inicials 
municipals i del FEIL impliquen una xifra inversora molt semblant a la prevista inicialment en 2008.  

Així mateix, també hi ha una partida específicament destinada a habitatge, específicament per a 
l’Oficina Local d’Habitatge. La seva despesa es distribueix de la següent forma:  
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Es pot comprovar com no hi ha cap partida específica de personal, ja que aquest està inscrit dins de 
l’Àrea d’urbanisme. Pel que fa a les despeses per transferències corrents, val a dir que, en realitat, 
corresponen al pressupost dels Serveis Socials per a pagar un pis cedit en virtut del conveni amb 
Adigsa per al lloguer a llars amb problemàtiques diverses. Per la seva banda, les transferències de 
capital van destinades a particulars en concepte d’ajuts a la rehabilitació de façanes. 
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1.7.1.3 Anàlisi dels recursos humans 

Personal de l’Àrea d’Urbanisme 

En virtut de la reorganització efectuada en 2009 a l’Àrea de Gestió 3, d’Urbanisme i Medi Ambient, 
es divideix l’esmentada unitat de gestió en tres àrees específiques:  

- Planificació urbanística i medi ambient. Té com a competències:  

o Planejament i gestió urbanística 

o Oficina de la revisió del Pla 

o Oficina de Gestió i Informació Territorial 

o Medi ambient i sostenibilitat 

o Serveis jurídics i administració 

- Arquitectura i espai públic. Té com a competències:  

o Projectes d’obra pública (urbanització i edificació) 

o Intervencions en matèria d’enginyeria 

o Intervencions en matèria de subministraments i companyies de serveis 

o Supervisió de serveis municipals 

o Patrimoni històric, arquitectura i habitatge 

o Serveis administratius  

- Llicències, ús del sòl, disciplina i habitatge. Té com a competències:  

o Llicències urbanístiques 

o Intervenció administrativa en les activitats regulades per la LLIA 

o Autoritzacions i llicències en matèries sectorials 

o Prevenció, protecció, inspecció, intervenció i reglamentació mediambiental 

o Disciplina urbanística  

o Oficina Municipal d’Habitatge 

o Serveis jurídics i administració 

Per tant, les competències pròpies en habitatge correspondrien a aquesta darrera àrea. 
Particularment, les responsabilitats de l’Oficina Municipal d’Habitatge són les següents:  

� Gestió i assessorament a la rehabilitació 

� Foment de la rehabilitació 

� Borsa d’habitatge usat 

� Programació i implantació d’instruments de la política del sòl i l’habitatge per a la promoció 
pública d’habitatges 

� Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

� Delimitació d’àrees sotmeses al dret de tanteig i retracte 

� Registre municipal de solars sense edificar 
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� Foment i control de l’habitabilitat 

� Primera ocupació dels edificis 

� Informes de reagrupament familiar d’estrangers 

La dotació de personal assignada per a portar a terme aquestes tasques passa per un lloc de treball 
de tècnic d’habitatge, rehabilitació i patrimoni, un auxiliar administratiu i un agent d’urbanisme i 
medi ambient. Recentment s’ha confirmat la cobertura d’aquesta tercera persona.  

També s’assignarà la feina dels informes per a reagrupaments, que actualment es fa en un altre 
servei.  

Així mateix, des de l’1 de juliol de 2009 ha entrat a l’estructura de l’Oficina d’Habitatge la 
Fundació Ser.gi per a la gestió de la Borsa de Lloguer Social, i la Borsa Jove.  

En tot cas, la Memòria d’activitat de l’Oficina Municipal d’Habitatge de 2008 detalla les vicissituds 
organitzatives del darrer any:  

“L'estructura bàsica del servei està formada per un aparellador municipal i una auxiliar 
administrativa. 

El suport jurídic recau en la TAG de l'àrea. I la supervisió dels expedients relatius als ajuts 
municipals a la rehabilitació i els expedients propis dels serveis tècnics és a càrrec de d’un 
arquitecte municipal i cap d'àrea. 

Puntualment, però, es compta amb el suport d'altres persones o serveis: 

1. La inscripció i manteniment de les sol�licituds per al Registre Municipal de sol�licitants 
d'habitatges amb protecció oficial es realitza a través de l'OMAC, que també col�labora 
amb l'Oficina en els períodes de recollida de sol�licituds per participar en els processos 
d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial. 

El traspàs d'informació des de la base de dades del Registre municipal a l'eina 
informàtica proporcionada per ADIGSA per a la Xarxa de Lloguer Social (al voltant de 
2.000 sol�licituds) es va fer els primers sis mesos de l'any en hores extres de l'auxiliar 
administrativa del servei i amb la col�laboració d’altre personal. 

2. Per a la tramitació dels expedients d'ajuts al lloguer corresponents a la convocatòria de 
l'any 2008 ha estat necessària la col�laboració de dues auxiliars administratives més, de 
manera que entre els quatre, i en hores extres, s'ha pogut finalitzar la part de la 
tramitació dels esmentats expedients que correspon al servei dins els terminis establerts 
per la Generalitat de Catalunya. 

3. L'Oficina de rehabilitació del Pla de Barris de la Marca de l'Ham compta amb el suport de 
l’arquitecta tècnica, amb una dedicació de 25 hores setmanals. 

4. La Comissió de seguiment del desenvolupament del Pla Local d'Habitatge la formen, per 
part de l'Ajuntament, la regidora d’Habitatge i dos tècnics municipals. Aquesta Comissió 
haurà de comptar amb el suport polític i tècnic en la presa de decisions de les directrius 
a establir pel Pla, donat que es tracta d'una eina estratègica de planificació a 6 anys vista 
que ha de ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament. 

5. La tramitació dels expedients relatius a Disciplina urbanística/Ordres d'execució 
corresponen a dues auxiliars administratives de l'àrea.”  
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1.7.2 Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge 

Actualment, l’Ajuntament disposa d’una sèrie de terrenys en patrimoni. Val a dir què la majoria 
d’ells corresponen bé a via pública, sòl d’equipaments o parcs i jardins. Però, alguns, a tenor de les 
descripcions, podrien ser susceptibles de ser incorporats a un Patrimoni Municipal de Sòl i 
Habitatge:  

� Ronda sud 1 (prèvia modificació del PGOU) 

� Terrenys Solpe ( (prèvia modificació del PGOU i una vegada alliberat dels barracons del CAP ) 

� Finca 1 Fleming (prèvia modificació del PGOU) 

� Finca 9 Fleming (prèvia modificació del PGOU) 

� Finca 17 Fleming (prèvia modificació del PGOU) 
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Promocions d'habitatges amb protecció oficial a Figueres (1999-2005)

Emplaçament Habitatges Règim
Qualificació 
provisional

Qualificació 
definitiva

CR ELX, 8                                         16
General 
Venda

27/01/99

CR POUS I PAGÈS, 4                                20
General 
Venda

19/02/99

CR EMPORDÀ,72                                     8
General 
Venda

13/09/99 20/09/00

LLANÇA, 6                                         24
General 
Venda

15/09/99 25/05/01

CR CALçADA DE TAPIS, 16                           12
General 
Venda

14/10/99 21/10/00

EL TER,(ILLA DE LA RIBERA)                        41
General 
Venda

24/11/99 11/04/02

CR MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT,3,5, 7  / Fase 1       

9
General 
Venda

03/12/99

CR MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT,3,5, 7  / Fase 2      

9
General 
Venda

03/12/99

CR MARE DE DÉU DE 
MONTSERRAT,3,5, 7  / Fase 3

9
General 
Venda

03/12/99

CR EMPORDÀ, MANOL I ARNERA 
S/N                    

8
General 
Venda

27/01/00 16/03/01

CR EMPORDÀ, 64-66                                 10
General 
Venda

16/02/00 04/07/00

CR PANISSARS,11                                   16
General 
Venda

27/04/00 27/08/01

ALBERES, 44                                       14
General 
Venda

17/05/00 13/08/01

EMPORDÀ/ARNERA/BLAMES                             8
General 
Venda

26/03/01 18/04/01

CR NORD                                           23
General 
Venda

11/04/01 03/02/03

LA JONQUERA 62-72                                 16
Lloguer 10 

anys
26/09/01 24/09/03

CR MANOL                                          26
General 
Venda

27/09/01 19/11/02

CR EMPORDA, 26                                    14
General 
Venda

14/11/01

CR EMPORDA, 26                                    6
General 
Venda

14/11/01 15/12/04

LA JONQUERA, Num.: 41/67, 
C.P.: 17600

48
General 
Venda

10/06/03 21/09/05

RAMON MANDRI, Num.: 16, 
C.P.: 17600

24
Lloguer 10 

anys
08/04/05

LLANÇÀ/RECH ARNAU/PLAÇA 
TUTAU, Bloc: A, C.P.: 17600

64
General 
Venda

15/04/05

LLANÇA I PLAÇA CAMILA 45
Lloguer 25 

anys

TOTAL 470

1.7.3 Actuacions públiques desenvolupades en matèria d’habitatge 

Figueres a registrat una activa creació d’habitatge protegit al llarg dels darrers anys. En total, fins a 
2005 es van posar en circulació 470 habitatges protegits de diversos tipus, i que es detallen a 
continuació:  
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A més, actualment, hi ha una sèrie de promocions protegides en curs, que es detallen al quadre 
següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les promocions del Passeig Montserrat Vayreda i Fages de Climent suposen 74 habitatges 
dotacionals. 
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2 DIAGNOSI 

2.1 PROBLEMÀTICA D’ACCÉS I AVALUACIÓ DE LES NECESSITATS 
D’HABITATGES 

 Accés a l’habitatge: la demanda exclosa  

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). 

Per la seva banda, l’oferta d’habitatge local presenta els següents trets: 

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. 

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. 

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).  

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).  

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.  

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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Gràfic 4. Oferta immobiliària detectada per zones , 2009 
(% sobre total)
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37,5%
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32,0%

Zona 3
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 Les dades obtingudes a partir dels API que intervenen al mercat local, ens donen la següent 
distribució de la oferta d’habitatges, per zones38: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la demanda d’habitatge local, les principals conclusions són les seguents:  

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 €). 

                                                 

38 La distribució es basa en la que proposa l’APCE. Aquesta és la següent: Zona 1: Centre; Zona 2: Av. 
Marignane, Nou, Eixample, Els Fossos, Poble Nou, Ronda Barcelona, Ronda Firal, Sant Isidre; Zona 3: 
Cendrassos, Creu de la Mà, Olivar Gran, Rally Sud; Zona 4: Horta Capallera, Parc Sol, Ram, Turó Baix, 
Vivendes Park; Zona 5: Culubret, Marca de l’Ham. Però, per a l’estudi d’oferta s’ha modificat 
lleugerament, per a ajustar de forma més real la divisió per zones de preus, essent la 1 la més cara i la 5 
la més econòmica.  
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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. 

 Desequilibri entre oferta i demanda 

De la confrontació dels resultats de l’oferta i la demanda d’habitatge a Figueres es deriven uns 
desequilibris qualitatius i, el que és més important, el grau d’exclusió residencial: el 
percentatge d’unitats familiars que cerquen habitatge al municipi però que, no disposen dels 
ingressos familiars mensuals nets mínims necessaris per a adquirir el producte més econòmic mitjà 
del mercat, ni procedeixen d’un habitatge propi amb el qual finançar-ne l’accés. Aquests 
desequilibris i el grau d’exclusió residencial s’exposen a continuació: 

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.  

 Determinació del grau d’exclusió 

La metodologia aplicada per a determinar el grau d’exclusió del mercat d’habitatge a lliure de 
Figueres parteix de tres elements: 



 2 DIAGNOSI  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

133 

� La consideració dels sol�licitants que no cerquen una segona residència. 

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

� El fet que prop del 67% d’aquests sol�licitants no són propietaris. 

Així mateix, s’ha determinat un doble escenari d’estalvi, que suposa que aquest grau d’exclusió del 
mercat esdevingui un interval. Els dos escenaris, conservador i estalvi suposen disposar o no 
d’estalvis per a pagar el 20% de l’entrada d’un habitatge.  

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 €39.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                                 

39 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. 

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
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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 
procedeixen d’una habitatge propi i disposen d’uns ingressos familiars mensuals nets inferiors als 
mínims. 

Arribats a aquest punt, és important tenir en compte que durant els darrers mesos es pot estar 
donant un descens –indeterminat- dels preus dels habitatges. Això té un efecte lògic sobre el càlcul 
de necessitats, necessàriament a la baixa en funció d’aquesta variable. Per tant, és recomanable 
interpretar els percentatges d’exclusió (55,2% i 66,0% respectivament) com a màxims, 
especialment durant els primers anys del Pla, durant els quals podria consolidar-se la tendència 
descendent de preus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2010-201540 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. 

 

 

                                                 

40 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. 

Grau d'exclusió-esc. conservador: Sol�licitants d'habitatge 
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 

de 3.504'93-

Habitatge no propi

66,0% Ingressos mínims (€/mes): 3.504'93 

Grau d'exclusió-esc. estalvi: Sol�licitants d'habitatge lliure 
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%

Ingressos mínims (€/mes): 1.928'30 
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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 661 436 365 399 263 220 408 270 225 444 293 245 417 275 230

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.
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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. 

 Noves llars segons tipus de necessitat 

Un dels elements clau a l’hora d’analitzar el grup de llars excloses del mercat d’habitatge lliure és 
la qualificació de les mateixes segons motivacions. En particular, seguint la subdivisió proposada als 
tècnics d’urbanisme municipals, es poden distingir fins a quatre subtipologies de llars excloses del 
mercat d’habitatge lliure segons motivacions: 

� Gent jove: es parteix de la consideració que, en general, els sol�licitants de menys de 35 
anys cerquen habitatge per emancipar-se (de la família o de compartir habitatge amb amics 
i/o coneguts). A la mostra total de sol�licitants d’habitatge més de la meitat (el 51’1%) són 
menors de 35 anys. Aquesta proporció es reprodueix també amb els sol�licitants exclosos del 
mercat lliure, tot assolint-se una proporció del 53,2%-53,0% del total de casos en funció de 
si es tracta de l’escenari d’exclusió conservador o estalvi, respectivament.  

� Gent gran: les necessitats de la gent gran (majors de 64 anys) es consideren també ben 
específiques. Sovint, requereixen d’habitatges més reduïts dels que han gaudit durant la 
seva vida anterior, però, sobretot, requereixen d’habitatges adaptats per a unes condicions 
físiques més delicades. Així mateix, també poden necessitar en alguns casos d’habitatges 
tutelats, és a dir, amb serveis. La mostra total de sol�licitants d’habitatge de Figueres 
explicita un 7,7% de casos sota aquest grup d’edat. Si parlem de sol�licitants exclosos, els 
percentatges pugen de forma molt moderada: 7,8 i 8,0%, d’acord amb l’escenari 
conservador o estalvi. 

� Immigrants: per a aquest grup, s’han considerat només els immigrants en edat entre 35 i 64 
anys. Es parteix de que, tan si són gent gran com gent jove, les seves motivacions no tenen 
per què ser radicalment diferents a la de la resta de llars de l’Estat espanyol: certament, un 
cop han passat el circuït inicial d’acolliment, on sí que pot aparèixer la figura del pis 
pastera, els immigrants més joves tendeixen a formar una família i buscar el seu propi 
habitatge, com a qualsevol jove d’aquí. Pel que fa a la gent gran, és més difícil considerar 
una equiparació amb els natius catalans i espanyols, ja que encara es conserva molt 
l’estructura tradicional de família, on l’assistència ve donada per la mateixa família. En tot 
cas, sembla evident que les seves necessitats personals serien les mateixes que les del 
conjunt de gent gran, amb un fort caràcter assistencial. Tan per un motiu com per l’altre, 
és recomanable no integrar al subgrup de gent gran immigrant dins d’aquest grup. En 
definitiva, es fa la distinció només per al grup d’edat intermèdia: el seu comportament 
davant de l’habitatge vindrà condicionat, molt més que en els seus conciudatans autòctons, 
per la feina i les oportunitats vitals.  

Dins de la demanda d‘habitatge de Figueres, suposen una mica més de la cinquena part. 

� Resta: Finalment, s’ha considerat un grup darrer, format per la resta de casos, és a dir, 
gent en edat mitjana i naturals de l’Estat espanyol.  
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NECESSITATS TOTALS % 2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2010-2015

Noves llars totals 100,0% 661 798 817 887 2.502

Joves: menors de 35 anys 51,1% 338 408 417 454 1.279

Gent gran: 65 anys i més 7,7% 51 62 63 69 194

No immigrants no joves ni gent gran 19,9% 132 159 163 177 498
Immigrants no joves ni gent gran 21,2% 140 169 173 188 531

NECESSITATS EXCLOSOS-Esc. Conservador % 2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2010-2015

Noves llars excloses 100,0% 436 527 539 586 1.651

Joves: menors de 35 anys 53,2% 232 280 287 311 878

Gent gran: 65 anys i més 7,8% 34 41 42 46 129

No immigrants no joves ni gent gran 16,3% 71 86 88 96 270

Immigrants no joves ni gent gran 22,7% 99 119 122 133 375

NECESSITATS EXCLOSOS-Esc. Estalvi % 2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2010-2015

Noves llars excloses 100,0% 365 440 451 490 1.381

Joves: menors de 35 anys 53,0% 193 233 239 259 731

Gent gran: 65 anys i més 8,0% 29 35 36 39 110

No immigrants no joves ni gent gran 16,2% 59 71 73 79 224
Immigrants no joves ni gent gran 22,9% 84 101 103 112 316

Hipòtesi: els pesos de cadascun dels quatre subgrups es mantindrà més o menys invariable al llarg de la vigència del PLH.

NOVES LLARS TOTALS SEGONS TIPUS DE NECESSITAT 2009-2015
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Tot l’anterior es quantifica i periodifica en la següent taula:  
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NOVES LLARS EXCLOSES SEGONS TIPUS DE NECESSITAT 2009-2015
(escenari conservador: 66'0%) 
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 Necessitats d’habitatges 

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. 

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 
que necessitarien per les característiques de la llar. La taula que figura a continuació en mostra 
els resultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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%
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� Per representar més de la tercera part del total d’exclosos41. 

� 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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

41 S’ha de tenir present que, els sol�licitants d’habitatge assequible que no han facilitat dades relatives a 
ingressos -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. 

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%
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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. 

 

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. 

 Les necessitats dels col�lectius sense llar i amb exclusió residencial greu 

L’anàlisi dels col�lectius en risc o situació d’exclusió social determina que entre el 2’68% i el 3’93% 
de la població de Figueres es troba en una situació vulnerable, bé perquè no disposa de llar, bé 
perquè es tracta d’un col�lectiu exclòs o en risc d’exclusió. 

Ara bé, no implica que entre el 2’68% i el 3’93% del total d’habitatges assequibles previstos al PLH 
de Figueres han de ser habitatges destinats a aquests col�lectius, atès que vàries de les situacions 
considerades anteriorment poden confluir en les mateixes persones. Per exemple, una dona que és 
persona principal d’una família monoparental pot viure en un habitatge sense títol legal i, amb 
elevada probabilitat, romandre desocupada sense percebre subsidi d’atur. 

Dit d’una altra manera, els percentatges anteriors determinarien directament el percentatge 
d’habitatges requerits per a cobrir les situacions de necessitat per part dels col�lectius vulnerables 
únicament si cap de les casuístiques considerades es donés en la mateixa persona. En aquest sentit, 
s’han d’interpretar com a percentatges màxims d’habitatges requerits per assistir a aquests 
grups de població. 

D’altra banda, atès que, tal i com s’ha indicat anteriorment, el col�lectiu més desafavorit (sense 
llar i col�lectius en situació d’exclusió social)  és el que requereix atenció amb més urgència, el 
seu pes determina el percentatge mínim d’habitatges necessaris per a cobrir les seves 
necessitats, 0’18% del total. Això correspon a uns 77 casos identificats. Així mateix, cal tenir en 
compte que, d’acord amb els tècnics responsables dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, 
hi hauria una previsió de creixement del nombre de casos durant els propers anys de l’entorn del 5% 
anual. Això posaria les necessitats al final del Pla al voltant del centenar.  

Per tant, la destinació d’habitatges destinats a col�lectius desafavorits ha de comptar amb 
atendre de forma preferent a les 77 necessitats identificades (que podran esdevenir un 
centenar al final del Pla), sense detriment a altres casos que al llarg del Pla puguin aparèixer i 
necessitar de cobertura. Aquestes necessitats serien les més ajustables a habitatges de tipus 
dotacional. 

 

2.2 PROBLEMÀTICA I NECESSITATS EN MATÈRIA DE REHABILITACIÓ 

De l’anàlisi del parc segons les dades dels Cens de Població i Habitatges de 2001, així com de les 
actuacions efectuades amb posterioritat, es desprenen les següents conclusions: 
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Necessitats de Rehabilitació 

• Grau de conservació del parc de Figueres: el 85’0% dels edificis estan en bon estat, en un 
grau lleugerament inferior al provincial (92’3%). Aquest percentatge cau de forma més 
visible en finques amb població estrangera. 

• Accessibilitat: el parc de Figueres presenta una situació lleugerament favorable respecte 
al conjunt provincial (el 75’7% del parc de Figueres presenta carència de la condició 
d’accessibilitat, 78’6% en el cas del parc provincial).  

• La proporció d’edificis de tres plantes amb ascensor és força superior a la de la 
demarcació de Girona, de fet es dobla (27’9% a Figueres, 14’7% a la província).  

• En aquest sentit, val a dir que des de 2001 s’han efectuat intervencions en millora de parc 
d’accessibilitat i instal�lació d’ascensors. Ara bé, tot i què només es disposa parcialmente 
d’aquestes dades cal suposar que els diversos resultats de rehabilitació han millorat 
d’alguna manera. En qualsevol cas, tot i la favorable situació en accessibilitat, el 
percentatge global és prou elevat (tres quartes parts del parc) es recomana tenir en 
compte potenciar mesures d’incentiu en l’accessibilitat del parc. 

• Com a conseqüència de l’estat de l’habitatge de Figueres, un màxim de 1.200 edificis  
requeririen ajuts a la instal�lació d’ascensor per tractar-se d’edificis de tres o més plantes 
que no en disposen (descomptats els expedients i actuacions detectats amb posterioritat a 
2001) i prop de 3.850 per solucionar els problemes d’accessibilitat. Addicionalment, del 
total d’edificis del parc de Figueres, un mínim de 72 (descomptats 14 edificis amb 
posterioritat al registre censal) es trobarien en un estat de conservació ruïnós, en edificis 
que podrien ser susceptibles d’enderroc i que, per tant, demandarien, en el cas dels 
edificis ruïnosos ocupats, el reallotjament dels habitants. 

• Així mateix, pel que fa a situacions susceptibles de ser considerades infrahabitatge, el 
municipi presenta uns valors molt similars als de la mitjana de la seva Àrea Urbana 
Compacta (AUC), tot i que lleugerament per sota. Aquesta proximitat, però, ve molt 
marcada per l’enorme pes de Figueres respecte l’AUC, que condiciona molt la mitjana 
global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc total 2001

AU COMPACTA DE FIGUERES 23.908 2,69% 1,62% 1,46% 4,15% 3,08%

Avinyonet de Puigventós 390 1,28% 1,03% 0,00% 1,28% 1,03%

Borrassà 193 1,04% 0,52% 0,00% 1,04% 0,52%

Cabanes 349 0,57% 0,57% 2,29% 2,87% 2,87%

Far d´Empordà (El) 172 1,16% 0,58% 0,58% 1,74% 1,16%

Figueres 17.656 2,76% 1,85% 1,22% 3,98% 3,07%

Fortià 268 0,00% 0,00% 0,75% 0,75% 0,75%
Llers 458 2,18% 1,09% 0,44% 2,62% 1,53%

Navata 503 6,76% 4,17% 5,77% 12,52% 9,94%

Ordis 189 2,12% 1,06% 9,52% 11,64% 10,58%

Peralada 782 1,28% 0,64% 2,56% 3,84% 3,20%

Pont de Molins 180 15,00% 10,00% 1,11% 16,11% 11,11%

Santa Llogaia d´Àlguema 132 0,00% 0,00% 2,27% 2,27% 2,27%

Vila-sacra 186 3,76% 3,23% 2,69% 6,45% 5,91%

Vilabertran 341 1,47% 0,88% 1,47% 2,93% 2,35%
Vilafant 1.555 1,48% 0,84% 1,16% 2,64% 1,99%

Vilamalla 393 6,11% 5,09% 5,60% 11,70% 10,69%

Vilanant 161 0,62% 0,62% 1,24% 1,86% 1,86%

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Interval del percentatge d'infrahabitatge mínim. Àrea urbana compacta de Figueres.
Interval % mín      infrahabitatge 

principals 
% mín 

infrahabitatge 
no principals

Interval % mín 
infrahabitatge 

total
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• Quant a l’interval del percentatge mínim d’infrahabitatge per seccions del municipi, totes 
las zones aporten algun valor. Els principals problemes es troben a les seccions 1.3 i 2.5 
(Poble Nou/Turó Baix i A. Escorxador/E. De la Vila)42.  

En el cas de Poble Nou/Turó Baix, es tracta de 47 habitatges considerats en estat de ruïna i 
83 en dolent. Pel que fa a l’Antic Escorxador, pràcticament la totalitat de situacions es 
consideren en estat dolent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• En tot cas, tres informes diagnòstics municipals posteriors a aquestes dates confirmen que 
es detecten tres zones amb especial interès de rehabilitació: el Nucli Històric, la zona del 
Turó Baix a Figueres Oest, i la Marca de l’Ham.  

• De la mateixa manera que als temes d’accessibilitat, amb tota probabilitat també s’ha 
intervingut en la millora de l’estat del parc (per exemple, a la Marca de l’Ham des de 2005 i 
al Centre Històric des de 2008 hi ha sengles Plans de Barris), però cal saber si de manera 
quantitativament important. Per tant, en tot cas, caldria incidir en incentivar la millora i 
rehabilitació del parc. 

 

Habitatges buits 

El Cens de 2001 aporta per a Figueres fins a un total de 3.685 casos d’habitatge buit, que suposen 
un 20,9% del conjunt de parc existent llavors. Aquest nivell és prou elevat com per a que calgui ser 
revisat per una anàlisi posterior basat en consums d’aigua al municipi, més encara quan la dada 
censal s’ha revelat en molts entorns com a poc precisa pel que fa a la quantificació d’habitatge 
buit.  

                                                 

42 Dissortadament, les eines censals no permeten saber quina part dels casos d’infrahabitatge en habitatges no 
principals corresponen a secundaris i quins a buits.  

Entitat de població

TOTAL FIGUERES 2,76% 1,85% 1,22% 3,98% 3,07%

Secció 1.1 (Jonquera/Av. Marignane) 1,29% 0,77% 2,06% 3,34% 2,83%

Secció 1.2 (Pujada del Castell) 2,06% 1,20% 2,06% 4,12% 3,26%

Secció 1.3 (Poble Nou/Turó Baix) 14,33% 14,12% 18,02% 32,36% 32,14%

Secció 1.4 (H. del Parc i Parc Sol) 0,79% 0,63% 0,32% 1,11% 0,95%

Secció 1.5 (Culubret i Hab. Sindicals) 3,35% 1,59% 1,06% 4,41% 2,65%

Secció 1.6 (Món Millor i Bon Pastor) 1,32% 0,84% 1,08% 2,40% 1,92%

Secció 1.7 (Horta Capallera) 3,73% 2,43% 4,05% 7,78% 6,48%

Secció 1.8 (Port Lligat) 2,37% 2,37% 0,00% 2,37% 2,37%
Secció 2.1 (Nucli Antic) 0,63% 0,51% 1,65% 2,28% 2,15%

Secció 2.2 (Barceloneta/Caputxins) 2,41% 1,61% 3,08% 5,49% 4,69%

Secció 2.3 (Cendrassos/Costa Brava) 1,70% 1,70% 0,24% 1,94% 1,94%
Secció 2.4 (Eixample) 0,60% 0,40% 0,30% 0,90% 0,70%

Secció 2.5 (A. Escorxador/Eres de la Vila) 10,83% 9,38% 18,33% 29,17% 27,71%

Secció 3.1 (Pl. del Gra/Calç. dels Monjos) 1,46% 1,04% 0,21% 1,66% 1,25%

Secció 3.2 (Av. Vilallonga/Vilatenim) 4,03% 1,93% 3,22% 7,25% 5,15%

Secció 3.3 (C/Riumors/Rocabert) 1,13% 0,56% 1,13% 2,25% 1,69%
Secció 3.4 (La Marca de l'Ham) 0,75% 0,75% 0,00% 0,75% 0,75%

Secció 3.5 (Plaça de l'Estació) 2,35% 1,26% 2,17% 4,52% 3,43%

Secció 4.1 (Teatre Jardí) 3,91% 2,68% 6,03% 9,94% 8,72%

Secció 4.2 (Sant Pau/I. Ramon Muntaner) 1,05% 0,84% 1,47% 2,52% 2,31%

Secció 4.3 (Correus) 1,84% 1,18% 2,23% 4,07% 3,42%

Secció 4.4 (Creu de la Mà) 2,15% 1,89% 3,01% 5,15% 4,90%

Secció 4.5 (Viv. Sant Josep/Foment) 1,94% 1,16% 0,97% 2,90% 2,13%
Secció 4.7 (L'Olivar Gran) 0,96% 0,96% 0,00% 0,96% 0,96%
Secció 4.8 (Rally Sud) 0,58% 0,58% 0,00% 0,58% 0,58%

Font: D'Aleph, a partir de dades del Cens d' Habitatges 2001, INE.

Interval del percentatge d'infrahabitatge mínim per zones. Figueres.
Interval % mín      

infrahabitatge principals 
% infrahabitatge 
no principals

Interval % mín 
infrahabitatge total
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De fet, de manera simultània a la redacció del present Pla Local d’Habitatge, l’Ajuntament de 
Figueres ha desenvolupat un treball de detecció d’habitatge buit al municipi. Segons aquest estudi, 
el nivell d’habitatge buit a la ciutat equival a un 1,71% del total de parc del municipi, sensiblement 
inferior a la xifra censal, que anava per sobre del 20%.  

Aquest 1,71% de parc vacant correspon a aquells habitatges desocupats sense justificació aparent 
(en oferta de compravenda, de lloguer, en rehabilitació, en ruïna…)  

Per a l’aprofundiment d’aquesta dada es recomana la consulta al capítol d’anàlisi i, especialment, a 
l’esmentat estudi. 

 

Sobreocupació 

La detecció de 482 casos amb set o més empadronats, dels que 105 en tindrien una xifra superior a 
nou empadronats, tot i no ser concloent pel que fa a la identificació de situacions reals de 
sobreocupació, sí exclouen la probabilitat elevada de presència d’aquesta anomalia en l’ús dels 
habitatges. No obstant, es tracta d’una xifra significativa. 

Tenint en compte que, en el moment actual, no es pot disposar de les adreces que registren aquests 
empadronaments (i, per tant, de les seves superfícies útils, en principi), és d’interès prioritari la 
seva ubicació i posterior investigació sobre el terreny.  

Resulta igualment interessant conèixer com es distribueixen al municipi aquests 482 casos amb set o 
més persones empadronades a un únic habitatge, en el moment en que es puguin conèixer les 
adreces. 

Observacions finals 

• Es tracta d’un parc amb relativament pocs edificis molt antics, majoritàriament en règim de 
propietat, però amb una notable proporció de situacions de lloguer, derivat probablement 
del seu component de capitalitat comarcal, atractiu des del punt de vista laboral. Està 
composat per un conjunt d’immobles plurifamiliars i unifamiliars a parts semblants, encara 
que les llars resideixen amb molta més freqüència en edificis plurifamiliars. Disposen d’un 
nivell d’accessibilitat millorable però acceptable en comparació al seu entorn, tot i què 
està molt millor equipat que la mitjana provincial pel que fa a ascensors en edificis amb 
altures de 3 o més plantes. El seu estat de conservació és, en general, bo, tot i què es 
detecta la presència moderada d’habitatges amb deficiències en el seu estat de conservació 
i en alguna mancança important. 

• Amb aquest panorama, esdevé fonamental identificar, per un costat, els casos concrets 
d’habitatges en mal estat o en ruïna per a la seva rehabilitació i, en la mesura del possible, 
posterior mobilització si estan desocupats. Especialment al Turó Baix i, en menor mesura 
per l’existència del Pla de Barris, al Centre Històric i a la Marca de l’Ham. 

• També caldria realitzar una identificació més afinada dels possibles habitatges sobreocupats 
per a detectar la seva existència efectiva.  

• Finalment, caldria incentivar la millora de l’accessibilitat i, en menor grau, de la 
instal�lació d’ascensors en edificis plurifamiliars de tres o més plantes.  
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2.3 COHERÈNCIA ENTRE PLANEJAMENT I NECESSITATS 
D’HABITATGE 

a) Coherència entre els paràmetres generals del PGO i les necessitats totals d’habitatge 

diagnosticades. 

En el capítol de conclusions de l’Estudi demogràfic s’indica que les 16.690 llars estimades l’any 2008 
es convertiran en prop de 19.855 segons l’escenari intermedi baix (el més plausible 
quantitativament) l’any 2015. 

Aquest increment de 2.502 noves llars –per a l’escenari intermedi-baix- servirà com a valor de 
coherència amb el potencial de nous habitatges que prové del desplegament del PGOU vigent. 

Així, d’acord a l’anàlisi fet del PGOU vigent, ens trobem que del desenvolupament dels sectors en 
sòl urbà i urbanitzable, es disposa d’un potencial total de 11.155 nous habitatges, molt per sobre 
del nombre d’unitats que es desprèn de l’estudi de necessitats en la hipòtesi presa.  

Per altra part, el creixement molt més lent del sòl urbà consolidat pendent de construir 
(compactació edificatòria en el casc urbà), i la manca de solars buits, ha fet que desestimem els 
nous habitatges que podessin sorgir del sòl urbà de desenvolupament directe. 

L’actual crisi econòmica i financera global, que ha anat prenent cos al llarg de l’any 2008, té un 
important impacte en la davallada dràstica que està patint el sector immobiliari, i molt 
especialment el d’habitatge d’obra nova. És per això, que malgrat hi hagi un important superàvit en 
el potencial de sostre residencial que preveu el PGOU de Figueres, cal ser molt prudents en pensar 
que les necessitats de nou habitatge es cobriran per al proper sexenni.  

La caiguda en picat de la demanda ha comportat la frenada en la construcció i la davallada dels 
preus en un mercat que manté una activitat molt reduïda respecte de les xifres de 2006 o 2007. Per 
tant, és clar que no és, actualment, el moment més oportú per a tirar endavant operacions 
urbanístiques on l’habitatge n’ha de ser el motor. 

En conseqüència, serà difícil que en els propers 6 anys es puguin satisfer les necessitats d’habitatge 
xifrades en l’Estudi demogràfic. 

 

b) Coherència entre les previsions d’HPO del PGO i les necessitats d’aquest tipus d’habitatge. 

El document de síntesi i conclusions del PLH ha donat com a resultat un interval de graus d’exclusió 
en el nombre de noves llars projectades per a l’exercici 2009 i dins del sexenni 2010-2015. Així 
tenim dins dels dos escenaris: 

1. Escenari conservador (llindar superior de l’interval): el grau d’exclusió a Figueres és del 
66’0%. És a dir, del total de persones 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. 

 
2. Escenari d’estalvi (llindar inferior de l’interval): el grau d’exclusió a Figueres 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 55’2% d’aquest 
total no procedeixen d’una habitatge propi i disposen d’uns ingressos familiars mensuals 
nets inferiors als mínims. 

Davant d’aquesta  perspectiva les necessitats d’HPO en el període 2010-2015 estaran entre les 
1.381 i 1.651 llars (de 230 a 275 llars anuals), segons es tracti de l’escenari estalvi o conservador, 
respectivament, d’acord amb la demanda derivada de l’escenari demogràfic més plausible, 
l’intermedi baix.   
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D’acord amb l’anàlisi fet del POUM vigent, es determina que del desenvolupament dels sectors en 
sòl urbà i urbanitzable, es disposa d’un total de 3.087 nous habitatges en algun règim de protecció 
(2.719 habitatges S.Uble. + 368 habitatges S.U.). 

Això significaria que, tot hi cobrir teòricament les necessitats de l’HPO, caldria promoure entre un 
44,7% i un 53,5% del potencial total d’habitatges que es desprenen del desenvolupament dels 
sectors urbans i urbanitzables del PGO vigent, en el període 2010-2015. 

Reiterant la reflexió feta en el punt anterior en relació a la crisi econòmica actual, creiem que serà 
molt difícil assolir aquests valors, a no ser que es forcés una aposta molt decidida des de la 
promoció pública, desenvolupant els sectors amb més potencial d’HPO, com són les ARE previstes. 

 

c) Coherència entre les necessitats d’habitatge per a nivells de renda baixos o d’habitatges 

assistencials amb les possibilitats de creació d’habitatge dotacional. 

La presència de col�lectius en risc d’exclusió residencial recomana que es generin contingents 
d’habitatge dotacional públic, segons preveu l'article 34.3 de la LUC, i s’entén que el PLH és 
l'instrument adequat per a detectar la necessitat i proposar la ubicació.  

D’acord a les hipòtesis assenyalades en el càlcul del nombre d’habitatges dotacionals, ens situem al 
voltant de les 141 unitats, que es desenvoluparien en sòls originàriament destinats a equipaments 
públics.  

Aquest nombre es queda per sobre de les necessitats demostrades actualment com casos d’exclusió 
directe d’HPO, detectades pels serveis socials estimades al voltant de 77 habitatges. 

La previsió d’habitatge dotacional per al proper sexenni, que preveu una taxa d’increment anual del 
5%43 situarien les necessitats al voltant d’uns 100 habitatges. Per tant, en principi, les previsions 
indicarien que es podrien satisfer les necessitats amb els habitatges desenvolupats en sòl públic.   

En tot cas, també és important fer un esment a les dades de promoció actual. Les dues promocions 
de Montserrat Vayreda i Fages de Climent sumen 74 habitatges dotacionals, fonamentals a l’hora de 
contrastar amb les 77 necessitats estimades com a més greus pels Serveis Socials.  

 

d) Coherència de la programació de desenvolupament del PGO amb les projeccions dels 6 anys 

següents a l’aplicació del PLH 

D’acord als quadres de polígons urbans i sectors urbanitzables on s’especifica el seu estat de 
tramitació, s’han seleccionat els que tenen un estat de desenvolupament més avançat.  

En sòl urbà, es proposa centrar-se en els polígons que generen habitatge protegit amb tramitació 
iniciada.  

 

 

 

 

 

                                                 

43 D’acord amb els tècnics de Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres. 
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PROGRAMACIÓ DE DESENVOLUPAMENT DEL PLH. ANY 2015

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT / NO DELIMITAT TOTAL Hge.
Sectors Hges. Totals Hges. Lluires HPO Total Grau desenv. Hges. Grau desenv. Hges. Hge.
SUD-Sector Hotel Ronda 569 376 193 5% 19 15% 29 48
SUD-Sector Els Olivars 467 330 137 5% 16 10% 14 30
ARE-Sector Ctra. De Llers 472 236 236 5% 12 20% 47 59
ARE-Sector Horta Capallera - Cendrassos 1738 869 869 5% 43 20% 174 217
SUD-Sector Cendrassos Sud 365 249 116 5% 12 10% 12 24
SUD-Sector Marca de l'Ham 396 249 147 10% 25 30% 44 69
SUD-Sector Costa Brava 959 730 229 30% 219 50% 115 333

347 434 781

SÒL URBÀ TOTAL Hge.
Sectors Hges. Totals Hges. Lluires HPO Total Grau desenv. Hges. Grau desenv. Hges. Hge.
PMU 1-Sector Aigüeta 83 58 25 0% 0 0% 0 0
PMU 2-Sector Aigüeta 30 21 9 0% 0 0% 0 0
PMU -Rec del Mal Pas 745 521 223 20% 104 30% 67 171
PA 6 -Carrer de l'Àngel 295 207 89 20% 41 30% 27 68
PA 46 -HIFESA 46 32 14 100% 32 100% 14 46

178 107 285

TOTAL HABITATGES PEL 2015 525 541 1.066

Habitatge R. Lliure Hge. Protegit

Habitatge R. Lliure Hge. Protegit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta programació s’ha elaborat d’acord a l’estat de desenvolupament del planejament i a la 
tendència de consolidació del sòl urbà. La suma d’aquests valors se situa per sota dels 2.502 
habitatges totals de la hipòtesis “escenari intermedi-baix” de l’estudi demogràfic. La previsió feta 
del total de noves llars se situa en 1.066 unitats.  

Tampoc es preveu d’assolir els valors detectades en les necessitats respecte l’habitatge protegit, 
que era d’unes 1.500 llars en termes mitjans. La previsió de nous habitatges protegits pels propers 6 
anys seria de 541 unitats.  

D’altra banda, l’Estudi de necessitats d’ajuts en matèria d’habitatge segons l’Escenari Intermedi 
baix amb la següent periodificació del creixement en nombre de llars presenta la següent demanda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 COHERÈNCIA ENTRE RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS I 
NECESSITATS D’HABITATGE 

De l’anàlisi de recursos amb la informació disponible es plantegen les següents conclusions 
diagnòstiques per al municipi de Figueres: 

� Increment molt significatiu dels ingressos i de les despeses liquidades municipals,globals i 
per càpita. 

� Pes important dels ingressos corrents sobre total d’ingressos, circumstància que es 
considera sostenible des del punt de vista financer. 

Esc. 
cons.: 
66'0%

Esc. 
estalvi: 
55'2%

Esc. 
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66'0%

Esc. 
estalvi: 
55'2%
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66'0%
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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 661 436 365 399 263 220 408 270 225 444 293 245 417 275 230

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.
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� Pes relativament reduït de les inversions dins de les despeses. De fet, fins a 2005, va 
retrocedir el nivell inversor municipal, per a recuperar-se de forma enèrgica amb 
posterioritat. 

o En termes per càpita, s’observa la mateixa tendència a la recuperació després de 
2005. No obstant això, en general, el volum d’inversió per habitant és sensiblement 
inferior al provincial. 

� Entre 2003 i 2007, inclòs, hi ha hagut una capacitat de finançament (resultat positiu de la 
suma de l’Estalvi Brut i els resultats de les operacions de capital) que s’ha girat en 
necessitat de finançament (resultat negatiu) en 2008, en gran part gràcies a l’increment 
de les inversions reals. 

� L’esfondrament de l’obra nova en 2008 a la ciutat  agreujarà, amb tota seguretat, la 
situació anterior, en descendir els ingressos per taxa de llicències d’obra i, especialment, 
d’impost sobre construccions. De fet, el pressupost de 2009 ja té un marcat caràcter de 
context de crisi. 

� Rati legal d’endeutament: 81,24% (sobre màxim de 110%).  

o L’elevat deute legal existent atorguen un marge moderat al finançament via deute.  

� Per tant, en funció dels ratis anteriors, cal dir que si només es parteix del pressupost 
ordinari, no hi hauria la possibilitat d’efectuar grans inversions en habitatge, és a dir, en 
promoció directa, d’acord amb el marge d’endeutament disponible.  

� S’ha rebut una forta injecció pel Fons Estatal d’Inversió Local. Aquesta injecció 
complementa la caiguda del pressupost inicial inversor de 2009 respecte al de 2008, i fa 
situar el montant global del present any en nivells similars als de l’any passat.  

� El pressupost destinat a habitatge és relativament reduït, uns 128.000 euros en 2009, però 
no incorpora les despeses de personal, imputades a Urbanisme, amb l’excepció de les 
despeses relatives a l’auxiliar administrativa de l’Oficina.  

� La dotació de personal assignada per a portar a terme aquestes tasques passa per un lloc 
de treball de tècnic d’habitatge, rehabilitació i patrimoni, un auxiliar administratiu i un 
agent d’urbanisme i medi ambient. Recentment s’ha confirmat la cobertura d’aquesta 
tercera persona. Així mateix està plantejada l’entrada d’una persona en 2009 de la 
Fundació Ser.gi per a la gestió de la Borsa de Lloguer Social, i la Borsa Jove. 

� Així mateix, recentment s’ha reestructurat i reorganitzat tota l’Àrea d’Urbanisme, on 
s’inclou l’Oficina Local d’Habitatge. En aquest sentit, amb un canvi tan recent i els 
reforços que ha rebut en aquest moment l’Oficina, es pot inferir que, si no hi ha 
ampliacions importants d’activitat no seria necessari el seu reforç a curt termini. 
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3 OBJECTIUS I ESTRATÈGIES 

A l’igual que a d’altres indrets de Catalunya i de l’Estat espanyol, la situació actual en l’habitatge 
és de clar declivi: la caiguda de les vendes estan provocant l’existència d’un creixent estoc d’oferta 
que, al menys, trigarà un temps a tenir sortida. Aquesta realitat està acompanyada (i, en bona part, 
motivada) per una retracció del finançament hipotecari. El fet diferencial de Figueres dins d’aquest 
context és que, degut a la marxa més accelerada de producció d’obra nova durant els darrers anys 
del boom immobiliari, l’efecte acumulatiu d’estocs d’obra nova pot haver estat més elevat i, per 
tant, més difícilment esgotable a menys que aquesta oferta es comporti de manera més activa. 
També cal associar aquesta circumstància a una major flexibilitat del mercat d’obra nova per a 
col�locar el seu producte respecte a la segona mà.  

En relació amb l’anterior, per al futur més immediat, a un o dos anys vista com a mínim, la tònica 
immobiliària serà molt restrictiva i amb un previsible increment del paper del lloguer. La 
compravenda presentarà un cert dinamisme pel que fa a l’obra nova, més que no pas en segona mà, 
com es posa de manifest a l’estudi de l’oferta, degut a la major flexibilitat que possiblement està 
demostrant el sector promotor per a col�locar els seus habitatges.  

En tot cas, a hores d’ara, no es contempla com a probable una reversió important de la situació 
financera, especialment hipotecària, durant la major part del període de vigència del Pla. Encara 
actualment la situació de morositat es troba en fase creixent, i s’està en un moment de moviments 
de fusions d’entitats, especialment caixes d’estalvi. Per tant, tot i que sí que es possible que durant 
els darrers anys de vigència del Pla millorin les condicions d’accés al finançament hipotecari, és 
molt difícil que tornin a la situació vigent fins a 2006, extremadament expansiva i de crèdit fàcil i 
barat.  

Per tant, es recomana mantenir un escenari força restrictiu al llarg dels sis anys, com a mesura de 
prudència en l’aproximació de les noves necessitats d’habitatge assequible. L’eventual millora de 
l’accés –i un descens de preus de l’oferta- anirà suavitzant aquestes necessitats, però cal recordar 
que en el context de diagnosi vigent les previsions d’habitatge protegit no arriben al total de 
necessitats d’habitatge assequible determinades; per la seva banda, tot i el caràcter estratègic de 
la mobilització de parc, tampoc no és probable que suposi una aportació massiva d’habitatges. Per 
tant, una millora en l’accés al finançament tindria, en primera instància, un efecte d’adequació 
progressiva de les necessitats d’habitatge assequible a les produccions i mobilitzacions previstes. 

Els objectius i estratègies del Pla Local d’Habitatge de Figueres venen condicionats per la diagnosi i 
anàlisi de la situació actual, el context socioeconòmic i les polítiques d’àmbit supramunicipal que 
afecten a l’habitatge.  

En aquest sentit, el PLH incorpora aquelles mesures destinades tant a satisfer les necessitats futures 
com a optimitzar l’atenció a les originades a curt termini. A més, aquestes mesures requereixen una 
especial atenció sobre l’estructura municipal dirigida a atendre les necessitats ciutadanes en 
matèria d’habitatge.  

Arribats a aquest punt, és important efectuar una consideració de caràcter estratègic, i que 
necessàriament ha de condicionar de forma decisiva el procés d’elaboració i la implementació del 
Pla Local d’Habitatge.  

La conjuntura econòmica i constructiva estan passant per un moment de declivi que, com a mínim, 
seguirà vigent a curt termini. Això té una doble repercussió pel que fa als objectius i estratègies del 
PLH.  

En primer lloc, tindrà previsiblement una afectació directa sobre les finances locals, les quals es 
veuran probablement afectades en el sentit de limitar de forma molt directa el seu poder inversor 
(tal i com ho apunten l’evolució dels pressupostos municipals de 2008 i 2009).  
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A més, no es pot inferir que l’administració autonòmica tingui tots els recursos necessaris com per a 
cobrir aquesta limitació local, ja que també es veu afectada per la caiguda d’ingressos.  

En segon lloc, cal tenir en compte la manca (o retraïment) de recursos inversors des del sector 
privat, molt especialment en el sector constructiu.  

En aquest sentit, els principals objectius sobre els que s’articula el present Pla Local d’habitatge es 
poden resumir en els següents punts:  

 

3.1 OBJECTIUS 

Objectiu 1 

Satisfer les necessitats generades d’habitatge, tant en general com, específicament, socials. La 
dinàmica expansiva dels darrers anys ha provocat una pressió sobre l’oferta immobiliària que ha 
disparat els preus de mercat i, per tant, una progressiva expulsió dels col•lectius amb rendes més 
baixes.  

Per tant, podria interpretar-se que el canvi de tendència experimentat a partir de 2007-2008 a la 
major part del territori català i espanyol hagués millorat les condicions d’accés al mercat lliure 
producte dels descensos registrats en els preus de l’habitatge. Res més lluny de la realitat. Aquest 
descens ha anat de la mà d’una crisi econòmica que ha afectat a l’ocupació (i, per tant, a les 
rendes familiars) així com al sector financer, que ha reduït de manera dràstica la injecció de crèdits 
a empreses i particulars. Per tant, la conseqüència ha estat un empitjorament d’aquest accés: les 
vendes d’habitatges han caigut, motivant un efecte directe sobre les empreses constructores que, 
en el millor dels casos han reduït dràsticament la seva activitat prevista per a concentrar-se en els 
actius presents en curs.  

Per tant, d’acord amb el que s’ha esmentat, aquest PLH planteja com a filosofia general arribar a 
assolir una cobertura el més àmplia possible de les necessitats assequibles generades durant el seu 
període de vigència. En aquest sentit, es plantejarà que el desenvolupament del planejament 
urbanístic –que a priori pot donar sortida a la major part de les quantioses necessitats socials 
estimades- intentarà, com a màxim cobrir aquelles necessitats que la resta d’eines de generació 
d’habitatge assequible del PLH no puguin assolir, especialment en el curt termini44.  

Òbviament, tot i les limitacions anteriors, cal deixar molt clar que aquest PLH té com a prioritat 
absoluta la cobertura de les necessitats d’habitatge social generades, i molt particularment les dels 
col�lectius més desafavorits. 

Objectiu 2 

Adequar l’oferta assequible a les necessitats calculades pel present PLH. Els futurs contingents 
d’habitatge assequible han d’adequar-se tant com sigui possible a l’estructura de la demanda 
determinada a les conclusions de l’Estudi de Necessitats d’Habitatge Social que incorpora aquest 
Pla. Això es especialment important a l’hora de donar resposta a les necessitats generades a curt 
termini.  

Les properes promocions previstes per al municipi han d’intentar adaptar-se de forma preferent a 
les especificacions de l’estudi de necessitats.  

                                                 

44 En tot cas, cal insistir en el fet que, degut al potencial més reduït existent la mobilització de parc no podrà 
ser en cap cas tan important en volum com la promoció d’obra nova. 



 3 OBJECTIUS I ESTRATÈGIES  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

150 

En aquest sentit, la importància del lloguer esdevé clau, d’acord amb l’estructura resultant de la 
diagnosi de necessitats d’habitatge. Així mateix, l’estudi de demanda determinava unes  
preferències dels sol�licitants ben escorades cap al lloguer, exactament el 63,2%.  

 

Objectiu 3 

Millorar el parc, la seva accessibilitat i condicions d’ús. El parc de Figueres, tot i no presentar 
greus dèficits –al menys en relació al seu entorn immediat- requereix de millores en diversos 
aspectes, especialment pel que fa a l’accessibilitat del mateix. 

A més, si bé no s’han detectat grans problemes en el seu ús, sembla evidenciar l’existència 
d’unitats desocupades què, en el context actual, han de ser mobilitzades de manera ineluctable, ja 
que tindran un paper clau en l’atenció de necessitats d’habitatge assequible al municipi. 

Dins d’aquestes unitats desocupades han de prendre especial rellevància les considerades 
directament buides, és a dir, desocupades sense motiu justificat aparent (en venda, en lloguer, 
etc.). Aquestes van ser detectades ja durant el període de redacció del Pla, i ascendien a prop de 
400 casos.  

Així mateix, també es valora un parc d’obra nova en estoc força important, amb molta probabilitat 
no inferior als 300 casos.  

 

Objectiu 4 

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

 

Objectiu 5 

Donar cobertura a les necessitats d’habitatge derivades de les polítiques socials. Es tracta 
d’atendre a les necessitats de les persones que, des dels Serveis Socials, es consideren en situació 
d’exclusió residencial greu.  

 

Objectiu 6 

Consolidar l’Oficina Local d’Habitatge com a servei públic local vinculat a l’habitatge. Es tracta 
de consolidar l’estructura existent de l’OLH, tot tenint en compte la possibilitat de creixements 
futurs en funció de les responsabilitats que s’adquireixin.  

 

Objectiu 7 

Sensibilitzar i donar a conèixer la realitat immobiliària als ciutadans de Figueres. La informació 
és un element clau que permet als ciutadans prendre decisions racionals sobre l’ocupació d’un 
immoble, sigui en propietat, en lloguer o en qualsevol altra fórmula que es determini. Així, el Pla 
incorpora 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. 
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3.2 ESTRATÈGIES 

La consecució dels objectius anteriors passarien per les següents cinc grans línies estratègiques, que 
a la seva vegada tenen diverses especificacions.  

• Generació de nous contingents d’habitatge lliure però, especialment, assequible a través 
de tres vies principals:  

 
a. Promovent habitatge protegit per a complementar les aportacions d’habitatge 

assequible derivades de la mobilització de parc existent, especialment a curt 
termini. El potencial de desenvolupament del planejament actual, en teoria, té 
cobertura suficient per a atendre a totes les necessitats generades d’habitatge 
assequible, però ja s’ha vist que la conjuntura sectorial i general recomana ser 
extremadament prudents a l’hora de considerar les seves capacitats executives a 
curt termini. Així, de tot el potencial d’habitatge protegit, es considera que es 
desenvoluparia, aproximadament, més de mig miler de casos.  

 
Finalment, es recomana que una part rellevant de les noves promocions siguin en 
règim de lloguer, especialment si n’hi ha alguna que finalment es determinés 
promoure des de l’Ajuntament de manera directa. D’aquesta manera, no només hi 
hauria una millor adequació als perfils de demanda d’habitatge existents (molt 
majoritàriament perfilats en règim de lloguer) sinó que s’afavoriria el manteniment 
i/o creixement del sòl i sostre públic destinat a habitatge.  
 

b. Mobilitzant habitatge buit mitjançant la borsa de mediació. La detecció efectiva 
de prop de 400 casos (1,71% del parc) gràcies a l’estudi de parc vacant 
desenvolupat durant el present any -dels quals una part important ho han estat 
amb el grau màxim d’identificació-, possibiliten una primera línia d’activació 
d’habitatges actualment en desús. A més, cal tenir en compte que més del 90% eren 
de tipus plurifamiliar, és a dir, completament aptes en principi per a la seva 
integració a la Borsa de lloguer.  

 
c. Mobilitzant estoc d’obra nova existent, amb previsibles dificultats per a ésser 

col�locat al mercat. També passaria per la via de la mobilització via parc. En 
principi, hi ha un fort estoc disponible, i per tant, aquesta via, a l’igual que 
l’anterior esdevé clau. Òbviament, aquesta via no ha de desestimar la mobilització 
del parc de segona mà. Un context de crisi suposa dificultats en la venda 
d’habitatges i la inevitable conversió d’una part en lloguers, independentment del 
seu origen nou o usat. 

 
 

Així mateix, no s’espera que la mobilització de parc existent desocupat (nou o buit) 
sigui la via que aporti la major part dels habitatges que resolguin necessitats. Tot i 
que hi ha un potencial brut important, -uns 400 habitatges buits als que 
s’afegirien com a mínim 300 habitatges més en obra nova d’estoc- cal matisar 
aquests valors força a la baixa. En tot cas, sí que es considera una via absolutament 
estratègica, en tant implica activar parc existent, possibilita una posada en 
circulació relativament ràpida de casos, afecta de manera molt lleu a les finances 
locals i no suposa inversió en obra nova per part de promotors privats. 
 
A més, en la mesura en què es desenvolupin de forma satisfactòria les 
estratègies anteriors, es fomentarà una rotació del potent parc de lloguer 
assequible vigent, cabdal per a l’assoliment de la cobertura màxima de 
necessitats previstes per aquest Pla.  
 
De la mateixa forma, cal tenir en compte que una part de les necessitats 
d’habitatge assequible es poden atendre mitjançant ajuts supramunicipals per 
l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, cobra especial rellevància l’ajut a 
l’emancipació estatal, en un context de demanda exclosa format en més de la 
meitat de casos per població jove. 
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Per tant, a través d’aquestes línies estratègiques s’intentaran cobrir els objectius 1, 
2 i 5.  

 
• Potenciar el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge. Mitjançant aquesta línia, es tractaria 

de reforçar la creació d’habitatge assequible plantejada més amunt.  
 

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.  
 

Aquesta línia estratègica permetria cobrir l’objectiu 4.  

 
 

• 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. Certament, altres zones a incidir serien el Centre Històric o la Marca de 
l’Ham, però en aquestes dues àrees ja existeixen Plans d’Intervenció Integral lligats 
a sengles Plans de Barri.  

Aquesta línia estratègica permetria cobrir l’objectiu 3.  

 

• Consolidació i eventual increment dels serveis aportats des de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge. 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 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.  

Aquesta línia estratègica permetria cobrir l’objectiu 6.  

 

• Generació de sistemes d’observació –qualitatius i quantitatius- del mercat immobiliari.  

Aquesta línia estratègica permetria cobrir l’objectiu 7.  
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4 PROGRAMA D’ACTUACIONS 

A continuació es detallen les actuacions que conformaran el corpus propositiu del present Pla Local 
d’Habitatge. Aquestes actuacions s’estructuren en diversos blocs temàtics.  

Les conclusions de l’estudi de necessitats d’habitatge social del present Pla Local d’Habitatge 
evidencien la presència de notables necessitats d’aquest bé a Figueres. Concretament, es 
calculaven entre cinc i sis de cada deu casos sobre el total de la demanda d’habitatge local exclosa 
del mercat residencial i, per tant, amb alguna necessitat d’ajut en matèria d’habitatge. 

Consegüentment, es fa imprescindible el disseny de diverses actuacions que puguin satisfer, en la 
mesura del possible, aquestes necessitats. Aquest és precisament l’objectiu que es planteja amb les 
actuacions proposades al llarg de les properes pàgines 

Les properes actuacions han estat dividides en sis àrees d’actuació, definides a continuació: 

 

1- Àrea de promoció d’habitatge 

2- Àrea de planejament 

3- Àrea de gestió i ús adequat dels habitatge 

4- Àrea de patrimoni de sòl i habitatge 

5- Àrea de rehabilitació 

6- Àrea de recursos, organització i coneixement 

 

4.1 PROGRAMA 1: PROMOCIÓ D’HABITATGES 

El PGOU de Figueres, tot i la seva antiguitat, té un cert marge de desenvolupament, amb reserves 
d’habitatge protegit que es calculen en unes tres mil unitats. Val a dir que, tenint en compte la 
situació econòmica actual i les disponibilitats econòmiques locals, es recomana que les diferents 
actuacions basades en promoció d’habitatge protegit es desenvolupin, tot i la prioritat de les 
actuacions basades en mobilització d’habitatge desocupat.  

En tot cas, en conjunt, les actuacions proposades fins a 2015 generarien, aproximadament, uns 600 
habitatges protegits, sense comptar els habitatges ja adjudicats. Val a dir que, cap al final del 
període del PLH, si millora el context de crisi actual i s’hagin absorbit els estocs d’obra nova, és 
probable que es desenvolupin més habitatges protegits. En aquest sentit, el present Pla Local 
d’Habitatge proposa la promoció d’habitatges protegits: 

4.1.1. Foment de l’habitatge protegit de lloguer 

L’Ajuntament de Figueres té la voluntat de fomentar el parc protegit de lloguer com a mesura de 
manteniment d’aquest dins de la titularitat pública i de l’ús social que determina la Llei pel Dret a 
l’Habitatge.  

En aquest sentit, els habitatges que s’obtinguin del 10% d’aprofitament de les promocions anteriors 
desenvolupades per privats seran en règim de lloguer protegit. Així mateix, tot l’habitatge que se’n 
derivi d’iniciativa pública municipal també tindrà aquesta consideració.  
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Finalment, hi ha la voluntat de proposar als promotors privats que el 50% de l’habitatge protegit 
que desenvolupin ho facin mitjançant el règim de lloguer.  

4.1.2. Promoció de 29 habitatges protegits al sector Hotel Ronda 

Es proposa la promoció de 29 habitatges protegits al SUD Hotel Ronda, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 15% del potencial 
protegit de tot el sector.  

4.1.3. Promoció de 14 habitatges protegits al sector Els Olivars 

Es proposa la promoció de 14 habitatges protegits al SUD Els Olivars, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 10% del potencial 
protegit de tot el sector.  

4.1.4. Promoció de 47 habitatges protegits a l’ARE Carretera de Llers 

Es proposa la promoció de 47 habitatges protegits a l’ARE Carretera de Llers, desenvolupats des 
de la iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 20% del 
potencial protegit de tot el sector.  

4.1.5. Promoció de 174 habitatges protegits a l’ARE Horta Capallera -Cendrassos 

Es proposa la promoció de 174 habitatges protegits a l’ARE Horta Capallera - Cendrassos, 
desenvolupats des de la iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar 
aproximadament el 20% del potencial protegit de tot el sector.  

4.1.6. Promoció de 12 habitatges protegits al sector Cendrassos Sud 

Es proposa la promoció de 12 habitatges protegits al SUD Cendrassos Sud, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 10% del potencial 
protegit de tot el sector.  

4.1.7. Promoció de 44 habitatges protegits al sector Marca de l’Ham 

Es proposa la promoció de 44 habitatges protegits al SUD Marca de l’Ham, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 30% del potencial 
protegit de tot el sector.  

4.1.8. Promoció de 115 habitatges protegits al sector Costa Brava 

Es proposa la promoció de 115 habitatges protegits al SUD Costa Brava, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 50% del potencial 
protegit de tot el sector.  

4.1.9. Promoció de 67 habitatges protegits al sector Rec del Mal Pas 

Es proposa la promoció de 67 habitatges protegits al PMU Rec del Mal Pas, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 30% del potencial 
protegit de tot el sector.  



 4 PROGRAMA D’ACTUACIONS  

......................................................................................  
PLH de Figueres.   

155 

4.1.10. Promoció de 27 habitatges protegits al sector Carrer de l’Àngel 

Es proposa la promoció de 27 habitatges protegits al PA 6 Carrer de l’Àngel, desenvolupats des de 
la iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar aproximadament el 30% del 
potencial protegit de tot el sector.  

4.1.11. Promoció de 14 habitatges protegits al sector HIFESA 

Es proposa la promoció de 14 habitatges protegits al PA 46 HIFESA, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar la totalitat del potencial protegit de 
tot el sector.  

4.1.12. Promoció de 9 habitatges protegits al carrer Aquari 

Es proposa la promoció de 9 habitatges protegits al carrer Aquari (Marca de l’Ham), desenvolupats 
des de la iniciativa pública. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar la totalitat del potencial 
protegit de tot el sector.  

4.1.13. Promoció de 60 habitatges dotacionals a l’ARE Horta Capallera-
Cendrassos 

Es proposa la promoció de 60 habitatges dotacionals a l’ARE Horta Capallera-Cendrassos, a partir 
de desenvolupar la major part de l’1,5% de sòl en clau dotacional previst a les illes XI i XII.  

En principi, el potencial d’habitatges dotacionals és de 74 unitats, obtingudes d’aplicar els 
4.465 m2 destinats a sostre d’aquest tipus i aplicant un promig de 60 m2 per habitatge, d’acord 
amb dades de la mateixa Memòria de l’ARE. Es desenvolupats des de la iniciativa pública.  

Previsiblement, es farien en dues fases de 30, de les que, com a mínim, la primera tindria la seva 
execució material enllestida dins de l’àmbit del PLH, mentre que la segona hauria iniciat al menys 
els seus treballs de projecte previs a la construcció. 

 

4.2 PROGRAMA 2: PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Durant el període de PLH es desenvoluparà el planejament dels següents sectors:  

4.2.1 Pla de Millora Urbana del sector Antiga Depuradora 

Es planteja redactar el planejament derivat del sector Antiga Depuradora durant el període de 
vigència del PLH. 

Aquest àmbit té un potencial de 5.413 metres de sostre protegit, que suposarien fins a 54 
habitatges sota aquest règim. 

4.2.2 Polígon d’Actuació Urbanística “Accés Nova Estació” 

Es planteja redactar el planejament derivat del sector “Accés Nova Estació” durant el període de 
vigència del PLH. 
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Aquest àmbit té un potencial de 15.148 metres de sostre protegit, que suposarien fins a 151 
habitatges sota aquest règim. 

4.2.3 Pla Parcial Urbanístic del sector Mas Tutau-Camp de Tir 

Aquest àmbit –que combina dos sectors- té disponibles en conjunt 168.616 metres quadrats de 
sostre, amb un potencial de 1.870 habitatges, dels que 748 serien protegits. 

4.2.4 Actuació urbanística de millora urbana al Culubret  

Redacció de la figura urbanística que esdevingui al seu moment més adequada a la zona del 
Culubret. 

4.2.5 Polígon d’Actuació Urbanística Surera Bertran 

Aquest àmbit té disponibles 13.335 metres quadrats de sostre. 

A més, hi ha la previsió de redactar el nou planejament urbanístic general del municipi:  

4.2.6 Redacció del nou POUM de Figueres 

El planejament general vigent data de 1983. Des de llavors ha experimentat nombrosos processos de 
planejament derivat.  

En tot cas, es considera necessària una revisió del vigent PGOU. La seva redacció s’estendria durant 
la vigència del PLH.  

4.3 PROGRAMA 3. GESTIÓ I ÚS ADEQUAT DELS HABITATGES 

4.3.1 Mobilització del parc vacant per alimentar la borsa de mediació 

S’ha detectat la presència de parc vacant a Figueres en una quantitat aproximada màxima al voltant 
de les 300 unitats, d’acord amb l’estudi de camp realitzat en paral�lel al Pla. Això col�loca el 
percentatge d’aquests casos a l’entorn de l’1,7%-1,8% sobre el conjunt del parc existent.  

D’acord amb l’anterior, es proposa efectuar una mobilització efectiva del parc a través de 
campanyes actives i constants de promoció de la Borsa de mediació, que poden focalitzar-se 
especialment a les zones on s’ha detectat més possible habitatge buit.  

4.3.2 Mobilització de l’estoc d’obra nova 

Actualment, a Figueres podria haver un estoc nombrós d’habitatges d’obra nova –al voltant de 500 
unitats-, dels quals una part podrien estar suposant càrregues hipotecàries molt importants per a 
alguns promotors. Mitjançant el servei de mediació, aquests habitatges d’obra nova que, degut a la 
conjuntura actual no tenen sortida immediata al mercat, poden aportar un ús social com el descrit 
a la Llei pel dret a l’habitatge, encara que sigui a curt termini, a més d’alleugerir la càrrega de 
despeses dels promotors en virtut dels ingressos per lloguer.  
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4.3.3 Gestió de la Borsa social adscrita a la mediació pel lloguer local 

El Decret 13/2010 preveu que les borses d’habitatge per al lloguer social municipals o 
supramunicipals, puguin ser gestionades directament per l'administració local, mitjançant una 
entitat municipal o supramunicipal, o mitjançant una entitat gestora. Sigui quina sigui la modalitat 
de gestió, el Decret preveu que el Departament de Medi Ambient i Habitatge faci una aportació 
específica pels serveis de mediació prestats. Això, que ja existeix al cas de Figueres –a partir de 
2009 amb la contractació de la Fundació Ser.gi-, es planteja continuar-ho durant el període de 
vigència del Pla. 

Així mateix, es planteja un horitzó de mediació general de 15 nous habitatges incorporats a la Borsa 
de Lloguer (que inclou la de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i la Borsa Jove d’Habitatge) 
cadascun dels dos primers anys, i 20 a partir del tercer. Això suposarà, al final del PLH, un global de 
110 habitatges en cartera. Tenint en compte un ritme aproximat de rotació de l’ocupació al voltant 
dels dos anys per pis, aquest volum suposarà la cobertura aproximada de més de 180 necessitats 
d’habitatge social durant el termini del Pla.  

4.3.4 Establiment d’un servei d’atenció a l’assetjament immobiliari 

Tot i que no s’observa com a un problema generalitzat, es proposa la incorporació a l’Oficina Local 
d’Habitatge (OLH) d’una finestreta d’atenció a les víctimes d’assetjament immobiliari. D’acord amb 
la filosofia que entén l’OLH com a finestreta única d’habitatge, també ha d’incloure aquest tema. 
L’objecte d’aquest servei està en atendre a la gent que arriba, informar-la, assessorar-la i, quan 
sigui necessari, derivar el seu cas per a la seva gestió a altres àrees municipals, com ara Serveis 
Socials. 

4.3.5 Gestió del Registre de sol�licitants d’habitatge protegit 

Acabar d’implementar el servei d’informació i assessorament d’atenció secundària sobre les 
especificitats dels habitatges de protecció pública i la gestió del registre únic de sol�licitants, amb 
les següents funcions: 

a. Proporcionar informació a l’Oficina Local d’Habitatge de Figueres, sobre les necessitats 
d’habitatge amb protecció oficial dels veïns de la ciutat. 

b. Proporcionar informació estadística útil i fiable per establir indicadors de gènere, edat, 
procedència i característiques de les llars. 

c. Proporcionar informació dels usuaris del parc existent d’habitatges amb protecció oficial a 
la ciutat. 

d. Afavorir la transparència en la gestió dels parcs d’habitatge amb protecció oficial a la 
ciutat. 

e. Constituir la base operativa per a l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial al 
municipi. 

4.3.6 Tramitació de les cèdules d’habitabilitat 

Es proposa efectuar de forma conjunta la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i de primera 
ocupació des de l’Àrea de llicències, en virtut de l’article 12 del Decret 55/2009 sobre les 
condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
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4.3.7 Subvenció per l’import equivalent al 25% de l’IBI per als habitatges 
mediats per Borsa de lloguer 

Com a manera de fer més atractiva la captació d’habitatges en favor de la Borsa de lloguer, es 
planteja subvencionar per l’import equivalent al 25% de l’IBI d’aquells que s’hi adscriguin durant el 
període d’estància en Borsa.  

4.3.8 Tramitació dels ajuts al lloguer 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici de les competències en matèria 
d’Habitatge, Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012, amb el 
qual s’implementa el Programa de Mediació per a l’habitatge de lloguer social i el parc desocupat.  

Un dels eixos prioritaris del Decret és l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a preus assequibles. 

D’acord amb el referit Decret, es posa en marxa un programa per a la prevenció de l'exclusió social 
residencial, mitjançant la concessió d’ajuts per pagar el lloguer a famílies amb risc d’exclusió 
residencial. 

En relació a l’esmentat programa, les sol�licituds s’hauran de presentar a través de la Xarxa de 
Mediació per al Lloguer Social, de les entitats col�laboradores signants de convenis. 

Es planteja el manteniment d’aquesta actuació durant el període de vigència del PLH. 

4.3.9 Gestió d’habitatges per criteris socials 

Es tracta de fomentar que, des dels Serveis Socials, es gestioni un nombre determinat d’habitatges 
per a atendre a les necessitats més greus que els hi arriben. Actualment, ja disposen d’alguns 
habitatges funcionant d’aquesta manera. Entre les opcions que hi ha, es presenta l’adquisició 
directa d’habitatges al mercat a preu de protegit, o bé la reserva d’alguns pisos mediats a la 
Borsa de lloguer.  

En principi, es planteja aquesta segona opció relativa a la mediació. L’objectiu seria reservar un 
parell d’habitatges mediats cada any per a aquestes necessitats socials més específiques.  

4.4 PROGRAMA 4: PATRIMONI DE SÒL I HABITATGE 

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

Es planteja adquirir sòl per al desenvolupament d’habitatge assequible. Concretament, es 
destaquen dues zones d’interès: 

- PAU “Accés Nova Estació”  
- Zona del Culubret 

En el primer cas es tractaria de portar a terme el desenvolupament d’un Polígon d’Actuació 
Urbanística, mentre que en el segon comportaria una actuació de millora urbana encara sense 
determinar.  

La finalitat seria edificar més endavant habitatge protegit de lloguer dins de les dues zones.  
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4.4.2 Declaració d’àrees de tanteig i retracte a les zones del PAU “Accés Nova 
Estació” i Culubret. 

Es planteja establir àrees de tanteig i retracte a les dues zones d’interès plantejades a l’actuació 
P1: 

- PAU “Accés Nova Estació”  
- Zona del Culubret 

La finalitat seria edificar més endavant habitatge protegit de lloguer dins de les dues zones.  

Entre els objectius específics de l’actuació cal enumerar els següents:  

� Atorgar a l’Administració preferència en l’adquisició de terrenys dins de les àrees que 
finalment es delimitin de manera més específica.  

� Contribuir a la formació i dinamització del PMSH. 
� Evitar especulacions i controlar la fiscalitat de les operacions 
� Incrementar el parc d’habitatge vinculat a polítiques socials 
� Facilitar la conservació i rehabilitació d’edificis i evitar l’expulsió d’ocupants o altres 

processos de caràcter especulatiu. 
� Evitar la sobreocupació dels habitatges. 

 
 

4.5 PROGRAMA 5: REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PARC 

4.5.1 Campanya de foment del manteniment del parc  

En general, l’estat de conservació del parc de Figueres presenta un bon nivell, proper a la mitjana 
provincial, la qual cosa no vol dir que no calgui efectuar campanyes o mesures destinades a la seva 
millora, tal i com es veurà als punts següents. No obstant això, aquest punt de partida teòricament 
benigne només es pot sostenir si s’efectuen polítiques actives de manteniment.  

En aquest sentit, es recomana l’organització d’una campanya de sensibilització davant la ciutadania 
sobre la necessitat del manteniment adequat dels seus habitatges, tot insistint en la presència de 
consells pràctics per als seus inquilins. 

Aquesta campanya hauria de tenir diversos eixos: 

� Sensibilització sobre el manteniment: un manteniment adequat avui és una necessitat 
menor de rehabilitació en el futur. 

� Coneixement de les parts d’un edifici. 

� Coneixement dels elements de l’entorn que deterioren un habitatge. 

� Aportació de consells pràctics de manteniment en: 

o Estructura 
o Façanes 
o Cobertes 
o Parets interiors 
o Acabats 
o Instal�lacions 

- Drets i obligacions dels propietaris en relació al manteniment de l’habitatge. 
- El Llibre de l’Edifici. 

En aquest sentit, per a un assessorament adequat, els Col�legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
disposen d’un sòlid servei de rehabilitació i manteniment i experiència en campanyes de 
manteniment com “La Casa en Forma”.  
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4.5.2 Ajuts a la instal�lació d’ascensors 

Es tractaria de subvencionar el 10% del cost d’instal�lació dels ascensors als edificis de Figueres amb 
tres o més plantes d’alçada de forma complementària als ajuts de la Generalitat. Fins i tot, cabria 
la possibilitat de conveniar amb la Generalitat per a l’obtenció d’aquesta subvenció addicional. En 
tot cas, l’actuació es planteja com a partida tancada per import de 50.000, que donarien cobertura 
a un promig de 5 edificis per any.  

4.5.3 Cobertura del cost de l’ITE  

Es planteja finançar una part del cost de la ITE als edificis que ho demanin i d’acord amb les bases 
que cada convocatòria determini, amb un partida anual de 15.000 €. 

Així mateix, es planteja, pel seu funcionament, la redacció d’unes bases reguladores específiques 
que regulin els ajuts, de la mateixa manera que ja succeeix amb la rehabilitació de façanes. 

4.5.4 Ajuts a la incorporació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica.  

Actualment està en curs la modificació puntual del PGOU de Figueres "per a regular la producció 
d'energia a partir de fonts renovables", que està previst que s'aprovi el 2010. La modificació inclou 
regulació per a la incorporació de plaques solars tèrmiques. Aquesta modificació és susceptible de 
desenvolupar-se a través d'una ordenança reguladora de la utilització d'energies renovables. 

En aquest sentit, es planteja subvencionar el 20% del cost d’instal�lació de sistemes de captació 
d'energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària en edificis existents sense instal�lació de 
gas. 

Aquesta actuació es planteja com a campanya anual amb una dotació pressupostària situada al 
voltant de 30.000 €. 

Així mateix, es planteja, pel seu funcionament, la redacció de bases reguladores dels ajuts, de la 
mateixa manera que ja succeeix amb la rehabilitació de façanes. 

4.5.5 Subvenció a la rehabilitació de façanes  

Es planteja sostenir la subvenció del 10% del cost de les obres de rehabilitació de les façanes, tal 
i com es planteja a les bases reguladores per a la concessió d’ajuts municipals a la rehabilitació i 
restauració d’aquests paraments exteriors. Aquesta rehabilitació de façanes també incorporaria la 
intervenció en entremitgeres a l’aire.  

Els límits de la subvenció no superaran els 11,00 €/m2 en el cas que l'acabat de la façana sigui un 
estucat de calç, els 7,50 €/m² en el cas que sigui un estucat tipus monocapa o els 6,00 €/m² si es 
tracta de pintura. 

Així mateix, També es proposa mantenir la subvenció per un import de fins a un 35% del cost de les 
obres aquelles actuacions destinades a la rehabilitació de façanes d'edificis inclosos a l'àmbit del Pla 
Especial de Protecció del Centre Històric i al del Pla Especial de Protecció del Catàleg d'Edificis amb 
les categories edificatòries de Restauració (R) i Rehabilitació (RH). En aquest cas, es planteja 
mantenir els límits de subvenció que es planteja a les esmentades bases reguladores. 

Finalment, en el cas particular d'edificis inclosos a l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Centre 
Històric i al del Pla Especial de Protecció del Catàleg d'Edificis amb les categories edificatòries de 
Substitució (S) i Substitució tipològica (St), als quals les restriccions imposades per les normatives 
d'ambdós plans especials els representi un increment demostrable del cost de l'actuació prevista, la 
subvenció podrà arribar al 20% del cost de les obres i els imports màxims no superaran els 22,00 
€/m², els 15,00 €/m² o els 12,00 €/m² segons s'escaigui. 
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Val a dir que aquesta actuació tindria un sostre pressupostari d’uns 60.000 euros anuals, que també 
inclourien la bonificació prevista sobre l’Impost de Construccions i Obres per a rehabilitacions de 
façanes, i de preus públics per ocupació de via pública en virtut de col�locació de bastides i 
contenidors o altres elements necessaris per a l’obra (veure actuació 2.5.6).  

4.5.6 Bonificació fiscal a les obres de rehabilitació 

L’ordenança fiscal número 6 relativa a l’impost sobre construccions, instal�lacions i obres preveu 
que les diverses obres relacionades amb la rehabilitació, accessibilitat i sostenibilitat resulten 
bonificades a l’hora de pagar l’esmentat impost.  

Així, gaudeixen d’una bonficació del 90% sobre la quota les primeres instal�lacions en edificis amb 
més de 20 anys d’antiguitat i les obres que cerquin l’accessibilitat de l’immoble.  

D’acord amb això, es proposa incloure al PLH durant el seu període de vigència el manteniment de 
la bonificació d’ascensors i accessibilitat.  

A més, les bases reguladores per a la concessió d’ajuts municipals a la rehabilitació i restauració de 
façanes disposa d’una subvenció per l’import equivalent al 90% de l’impost de construccions i del 
100% dels preus públics que resultin aplicables per a la utilització privativa temporal de la via 
pública per raó de la instal�lació de bastides, contenidors i altres elements directament relacionats 
amb dites obres. 

4.5.7 Llei de barris a Marca de l’Ham i Centre Històric 

Es contempla integrar les mesures d’ambdós plans de barris relacionades d’alguna forma amb 
l’habitatge dins del marc del present PLH. Això estaria d’acord amb l’objectiu específic de millorar 
l’entramat urbà, els espais públics i els equipaments (creació d’espais segurs i sostenibles) per tal 
de fomentar un canvi en la dimensió social del barri.  

En ambdós projectes, l’impacte dels plans de barri se centren en la rehabilitació dels edificis:  

Centre històric: 

� Ajuts per a la instal�lació d’ascensors en habitatges 
� Ajuts a la rehabilitació d’elements amb patologies estructurals 
� Ajuts a la rehabilitació d’elements en situació de risc de façanes 
� Ajuts per a la rehabilitació de façanes 

Marca de l’Ham. Ajuts a la:  

� La instal�lació d´ascensors  
� La supressió de barreres arquitectòniques  
� La rehabilitació i restauració de façanes  
� La instal�lació de sistemes de telecomunicació col�lectius 
� La instal�lació o reparació de porters automàtics 
� La reparació de cobertes planes realitzades en immobles plurifamiliars  

4.6 PROGRAMA 6: RECURSOS, ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT 

4.6.1 Consolidació i desenvolupament de l’OLH 

La progressiva assumpció de tasques a desenvolupar per part de l'OMH ha portat l'any 2009 a 
incrementar els mitjans humans i materials relacionats amb aquest servei, mitjançant la 
contractació d'una entitat per a la gestió de la Borsa de Mediació de Lloguer Social/Borsa Jove 
d'Habitatge (concurs que va ser guanyat per la Fundació Ser.Gi). 
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No obstant l'anterior, s'ha detectat al llarg d'aquest mateix any 2009 la necessitat de dotar de més 
suport administratiu al servei, i així s'ha previst per l'any 2010 la incorporació d'un segon auxiliar 
administratiu, si bé inicialment a mitja jornada. 

Amb aquesta composició (1 tècnic, 1 auxiliar administrativa a temps complert i 1 a temps parcial, i 
la Fundació Ser.Gi) es preveu poder afrontar amb garanties la continuitat en la prestació dels 
serveis que ofereix l'OLH actualment (que compta també amb la col�laboració de l'OMAC en 
aspectes relacionats amb facilitar i recollir documentació per a la tramitació dels expedients 
administratius). 

Tot i això, es fa una previsió d'increment de personal adscrit a l'OLH per als anys 2012, 2013 i 2014, 
en funció del desenvolupament del nombre de pisos mediats a través de la Borsa i de la posada en 
marxa de les diferents campanyes d'ajuts als particulars (actuacions A1-2-3 i R1, R2 i R3). En el cas 
que s'escometin actuacions de major envergadura (com ara les relacionades amb la millora de 
Figueres Oest) o s'incrementi de forma significativa el volum d'expedients generats pels serveis 
prestats des de l'OLH, caldrà avaluar nous reforços de l'estructura. 

En definitiva, aquesta actuació de tipus marc contempla la consolidació i desenvolupament de 
l’activitat de la OLH. 

4.6.2 Organització de Jornades ciutadanes sobre habitatge 

Es planteja organitzar anualment una jornada on els gestors públics es trobin amb els ciutadans per 
debatre tant els problemes ciutadans, com ara la marxa de les línies d’actuació públiques. Una 
actuació d’aquest tipus pot anar acompanyada de l’establiment d’una agenda de debat que podria 
realitzar-se prèviament, de manera conjunta entre els gestors públics i els representants ciutadans. 

4.6.3 Creació d’un Observatori Local d’Habitatge 

La funció dels observatoris locals d’habitatge és aportar llum periòdicament a l’estat del mercat de 
l’habitatge –tant de l’oferta com de la demanda- amb la finalitat de tenir constància, en major o 
menor grau, de les necessitats d’habitatge protegit de la població. Així, es proposa generar dues 
vegades a l’any un observatori local d’habitatge què incorpori variables d’oferta i de demanda, així 
com variables de política local d’habitatge.  

4.6.4 Organització de jornades tècniques o grups de discussió qualificats entre 
agents públics i privats 

Dins del mateix context de l’actuació 4.6.2, la interrelació dels diversos agents professionals que 
integren el sector de l’habitatge, tant públics com privats, pot aportar noves idees a la millora i 
solució dels reptes que sorgeixen. Així mateix, permet també un debat qualificat sobre els 
problemes que afronta el municipi sobre aquest tema. Per tant, es tractaria d’organitzar 
semestralment una sessió on gestors i tècnics públics es trobin amb els seus homònims del sector 
privat per establir un grup de discussió qualificat local sobre habitatge. 

4.7 CALENDARI DE LES ACTUACIONS 

La distribució de les actuacions en el temps permet oferir una resposta gradual a les necessitats 
d’habitatge, i alhora fer una distribució més equilibrada i racional dels recursos econòmics 
necessaris per dur-les a terme. 
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En l’aspecte temporal i de programació i priorització de les actuacions del Programa Local per 
l’Habitatge, ens hem basat en la necessitat de donar resposta a les demandes detectades en 
l’apartat de diagnosi i recollides en el quadre de formació de noves llars.  

Així mateix, també s’han tingut en compte les prioritats organitzatives en la programació 
d’habitatges ja previstos per l’ajuntament  

Finalment, les actuacions annexes al Pla (incloses a l’apartat 4.9), no comporten, per definició, cap 
calendari lligat.  

La informació detallada del calendari es troba als quadres Q3 i Q4 de l’Annex. 

4.8 AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA 

Les actuacions proposades a impulsar per part de l’administració municipal, dependran de les 
disponibilitats pressupostàries i de les prioritats polítiques respecte la promoció d’habitatge públic. 

Els quadres d’avaluació econòmica estimen les inversions necessàries que s’hauran de programar els 
propers anys, en principi, amb recursos públics. Tanmateix, és possible derivar envers el sector 
privat algunes de les actuacions necessàries mitjançant diversos mecanismes de gestió que poden 
fer possible acomplir les previsions del PLH. 

El criteri seguit per a la valoració econòmica del Pla ha estat sumar ingressos i despeses no globals 
de l’actuació, sinó en la mesura en què afecten o poden afectar al pressupost local. Per tant, si es 
considera que una actuació s’ha de desenvolupar des del sector privat, no implicarà costos (fora 
dels que es contemplin imprescindibles) per a l’Ajuntament. Tampoc es desdoblen despeses. Si una 
actuació forma part operativa d’una altra més àmplia, i en aquesta darrera hi ha una previsió de 
cost que inclogui el cost de l’actuació de caràcter més operatiu, només es contemplarà la despesa 
en l’actuació més general.   

Per a obtenir una informació acurada sobre l’avaluació econòmica del Pla, cal consultar el quadre 
Q5, Resum econòmic-financer del programa d’actuació. 

4.9 ACTUACIONS FORA DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS 

Les actuacions descrites fins ara suposen un grau de compromís evident i concret del municipi vers 
la política d’habitatge. No obstant això, es preveuen altres actuacions que, per motius de calendari 
o per què requereixen d’una reflexió pròpia que depassa l’abast del PLH s’inclouen dins d’aquest 
però en qualitat de mesures que es consideren necessàries i estratègiques per a la vila però a les 
que caldrà definir amb més profunditat el seu abast material i temporal.  

Al PLH de Figueres es plantegen tres:  

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

Es valora la possibilitat d’adquirir alguns habitatges al mercat com a mesura de complementar la 
resta de mecanismes d’obtenció d’habitatge protegit. En aquest sentit, les adquisicions tindrien lloc 
en funció de l’interés que puntualment pogués suposar l’oferta en qüestió i d’acord amb criteris de 
necessitat social i de disponibilitat econòmica.  

Com que no és possible establir calendaris específics per a aquesta actuació, ni compromisos 
concrets d’adquisició, es planteja aquesta actuació fora de la bateria principal d’actuacions.  
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4.9.2 Incentius econòmics per al foment de les mesures d’eficiència energètica 
als edificis  

Més enllà de les mesures que planteja l'actuació R4 sobre ajuts a la incorporació de sistemes de 
captació d'energia solar tèrmica, es planteja fomentar la implantació de mesures d'eficiència 
energètica als edificis que superin els mínims que disposa la lagislació autonòmica. 

En aquest sentit, el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris 
ambientals i d'ecoeficiència als edificis, disposa que els paràmetres d'ecoeficiència fan referència a 
quatre conceptes: 

a) Aigua 

b) Energia 

c) Materials i sistemes constructius 

d) Residus 

Amb l'objectiu de fomentar l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en l'edificació, 
l'Agència Local de l'Energia de Figueres està preparant una ordenança municipal. Aquesta ordenança 
fixarà les condicions i les característiques que hauran de complir les edificacions que es construeixin 
a la ciutat tant pel que fa a les mesures que permetin l'estalvi i l'eficiència energètica com a la 
introducció de fonts de producció energètica renovable (solar tèrmica, solar fotovoltaica, eòlica, 
geotèrmica, biomassa).   

En paral�lel a l'aprovació d'aquesta ordenança, i d'acord amb els seus continguts, caldrà determinar 
els incentius econòmics que permetin una major implantació de la mateixa. És a dir, caldrà estudiar 
aquelles mesures (subvencions, bonificacions fiscals, etc) que recolzin l'aplicació de l'ordenança. 
Aquestes mesures incentivadores s'hauran de definir un cop s'hagi aprovat l'ordenança municipal.   

 

Per aquest motiu, es planteja com una actuació fora de la relació principal d'actuacions, però amb 
la ferma voluntat de concretar-la durant el període de vigència del Pla Local d'Habitatge i fer-la 
efectiva. 

4.9.3 Mesures contra l’aparició de situacions de sobreocupació 

Realment, no es detecta la sobreocupació com a un dels problemes més greus i generals del parc 
d’habitatges figuerenc. A més, actualment, l’establiment previst d’Àrees de tanteig i retracte al 
sector de l’avinguda Avinyonet i el Culubret ja suposen una via de restricció a la formació de 
situacions de sobreocupació.  

Però, es considera que cal evitar activament l’aparició i formació d’aquestes situacions no 
desitjables i, en aquest sentit, el Pla vol reflectir la voluntat del municipi en aquesta direcció.  

També es considera que l’establiment de mesures d’aquest tipus ha de ser una actuació molt ben 
pensada davant del caràcter delicat de les realitats que protagonitzen les situacions de 
sobreocupació. Aquesta concreció, doncs, es realitzarà amb posterioritat a la redacció definitiva del 
Pla i, per tant, només pot quedar dins d’aquest com a actuació fora de la relació principal.  

En tot cas, sí que hi ha la voluntat de que les mesures concretes que s’acabin determinant actuïn 
fonamentalment contra els propietaris dels habitatges sobreocupats, així com sobre els llogaters 
que incorrin en relloguers, en entendre’s que són els principals responsables i beneficiats d’aquest 
atemptat contra el dret a un habitatge digne.  
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5 EXECUCIÓ DEL PLA 

5.1 GESTIÓ I AVALUACIÓ DEL PLA 

La implantació del PLH en qualsevol municipi implica la definició de diferents rols que haurien 
d’assumir diferents llocs de treball i que facilitin tant el desenvolupament de les actuacions 
previstes com la coordinació, seguiment i direcció del PLH. 

En aquest sentit, es presenta un model organitzatiu proposta que recull els diferents rols i 
mecanismes de gestió i avaluació que requeriria la implantació del PLH de Figueres. 

Els principals agents implicats en l’execució dels PLH són: 

� L’Ajuntament del municipi que és el responsable de dur a terme les activitats aprovades al 
PLH a través d’agents interns, recursos del propi ajuntament o externs, i serveis 
contractats externament, per al desenvolupament de determinades activitats. Pel que fa 
als agents interns existirien quatre llocs de treball clau. Aquests llocs són: 

o Director/a del PLH, aquest agent seria el responsable de la gestió global del PLH i 
s’encarregaria de: 

� programar les línies estratègiques a desenvolupar al PLH,  

� proposar els recursos necessaris per a la realització de les activitats 
previstes al PLH,  

� dirigir i avaluar els recursos humans que s’acabin assignant per al 
desenvolupament del PLH, així com els recursos materials i econòmics 
adscrits al mateix,  

� coordinar i vetllar per l’elaboració del pla d’actuació anual del PLH,  

� coordinar i vetllar pel correcte desenvolupament del procés de recollida de 
dades i anàlisi de les mateixes, càlcul d’indicadors, elaboració dels informes 
de seguiment general i avaluació anual de les actuacions del PLH, 

� gestionar qualsevol incidència que es pogués produir durant el 
desenvolupament del PLH, 

� comunicar els informes de seguiment i avaluació de les actuacions i globals 
a l’equip de govern i a d’altres instàncies internes i externes de 
l’Ajuntament, 

� desenvolupar funcions de representació davant d’altres administracions per 
temes relacionats amb el desenvolupament del PLH. 

o Gestor principal d’actuació, aquest lloc de treball seria el responsable de la gestió 
de cadascuna de les actuacions del PLH que li fossin assignades i tindria com a 
funcions principals: 

� coordinar i controlar els recursos humans adscrits per al desenvolupament 
de les activitats del PLH de les quals ha estat designat responsable, 
distribuint tasques, guiant-los en l’execució de les activitats, etc.,  

� gestionar els recursos econòmics i materials assignats per al 
desenvolupament de les activitats del PLH de les que és designat 
responsable, d’acord amb els criteris establerts,  
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� informar al Director/a del PLH de qualsevol desviació, risc i/o necessitat 
econòmica no prevista;  

� executar directament les tasques operatives de nivell superior o com a 
suport en relació amb les activitats del PLH que gestiona, 

� desenvolupar els continguts del pla d’actuació del PLH pel que fa a les 
actuacions per a  les que sigui designat responsable,  

� organitzar el procés de recollida de dades i anàlisi de les mateixes, i el 
càlcul d’indicadors de les actuacions del PLH que gestiona, entre el personal 
al seu càrrec, per elaborar els informes de seguiment i avaluació de les 
seves actuacions, realitzant les propostes de reorientació o correcció 
d’actuacions del PLH de les que és responsable, si s’escau, 

� fer arribar els informes de seguiment i avaluació de les seves actuacions i 
donar suport al Director/a del PLH en l’elaboració de l’informe de 
seguiment general i avaluació anual del PLH. 

o Gestors col�laboradors d’actuació. Aquesta figura desenvoluparia funcions de 
caràcter complementari Aquests àmbits serien, bàsicament, comunicació, 
participació ciutadana, gestió econòmica i serveis jurídics. Les seves funcions 
bàsiques serien:  

� assessorar i proposar en les matèries del seu camp professional,  

� col�laborar en impulsar la correcta execució de les actuacions que 
conformen el Pla, i  

� realitzar i/o participar en el seguiment de les tasques relacionades amb el 
seu àmbit de treball.  

 

A partir de la descripció de rols realitzada, es presenta a continuació un organigrama model per 
al desenvolupament del PLH. Cal tenir en compte que un Pla Local a un municipi amb una 
estructura organitzativa municipal senzilla i operativa requereix, així mateix, d’una estructura 
en sintonia. Per tant, en aquest sentit anirà el contingut de les següents línies.  

Val a dir que aquesta simplificació no suposa que les persones implicades en la gestió i control 
del Pla Local d’Habitatge no hagin de moure’s en base a uns mecanismes de gestió definits. És 
per aquest motiu que els quadres següents procuren ser molt exhaustius en les propostes de 
mecanismes de funcionament dels diversos organismes de gestió i control. 

 

Cal apuntar que el rol dels agents implicats en l’execució del PLH que acabem de descriure poden 
ser assumits per un lloc de treball nou, creat expressament per al desenvolupament del PLH, o bé 
per llocs de treball que ja existeixin i que, a més de les funcions que ja tinguin assignades, 
assumeixin les que acabem de descriure.  

Per al PLH de Figueres, especialment actiu pel que fa al volum d’habitatge assequible creat, es 
proposa la següent distribució de les funcions descrites:  
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Director del Pla Local d’Habitatge: resta pendent d’assignació de figura responsable. 

Gestors principals d’actuació: 

• Accions de promoció d’habitatge privada (H2-H10) 

o Responsable de l’OLH (per a supervisió i adjudicacions) 

• Accions de promoció d’habitatge pública i de foment de lloguer(H1, H11, H12) 

o Arquitecte o arquitecte tècnic designat des d’Urbanisme. 

• Actuacions relatives a rehabilitació, excepte Barris. (R1-R6). 

o Responsable de l’OLH/eventual arquitecte tècnic contractat per l’OLH. 

• Actuació sobre Pla de Barris (R7) 

o Tècnic de l’Oficina de Barris anomenat a l’efecte. 

• Actuacions relatives a Patrimoni (P1, P2) 

o Arquitecte o arquitecte tècnic designat des d’Urbanisme. Per a la P2, també es 
contempla la participació dels Serveis Jurídics municipals. 

• Actuacions relatives a Urbanisme (U1-U6) 

o Arquitecte designat des d’Urbanisme. 

• Actuacions sobre organització i recursos (O1-O4) 

o Responsable de l’OLH. 

o Es pot valorar que les actuacions relatives a Jornades ciutadanes i grups de discusió 
qualificats (O2 i O4) siguin responsabilitat del tècnic que porti la responsabilitat 
operativa dels temes de participació ciutadana.  

• Actuacions relatives a Accés i ús adequat dels habitatges excepte gestió d’habitatges per 
criteris socials (A1-A8) 

o Responsable de l’OLH/eventual arquitecte tècnic contractat per l’OLH. 

o Es pot valorar que les actuacions relatives a Borsa i mobilització (A1-A3) siguin 
responsabilitat directa del tècnic vinculat a la Fundació Ser.gi. 

• Gestió d’habitatges per criteris socials (A9) 

o Responsable dels Serveis Socials 

 

Gestors col�laboradors d’actuació 

Fonamentalment es tractaria de les següents figures:  

- Secretari/ària municipal  

- Interventor/a 

- Tresorer/a 

- Tècnic/ca de Comunicació/Cap de Premsa 

- Tècnic de Participació (funcions que porta el tècnic de Medi Ambient, en l’actualitat) 
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- Cap de Gabinet d’Alcaldia 

- Advocat/da municipal 

- Tècnic/ca de Serveis Socials 

 

Supraestructures organitzatives 

El bon desenvolupament d’un PLH no recau únicament en l’adequada execució de funcions de 
cadascun del participants, sinó que requereix supraestructures que ajudin a dinamitzar, coordinar i 
en definitiva, gestionar adequadament els projectes; per tant, es considera indispensable definir 
mecanismes de gestió i avaluació del PLH com supraestructures internes. 

Atès que en la gestió del PLH de qualsevol municipi conflueixen decisions tant polítiques com 
tècniques, s’ha considerat imprescindible que els mecanismes de gestió i avaluació del PLH 
proposats permetin mantenir separats aquests dos nivells, ja que es tracta de decisions de diferent 
naturalesa i, per tant, responen a diferents objectius i requereixen ser preses per diferents tipus 
d’actors. Així mateix, és important tenir en compte la participació ciutadana com a element a 
considerar, sobretot, a nivell polític. 

En aquest sentit, s’han dissenyat com a mecanismes de gestió i avaluació del PLH els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Òrgan de Supervisió política (OSP), de caire polític, està concebut com a ens coordinador de la 
gestió del PLH i hauria de dependre directament d’Alcaldia. Té com a objectiu general prendre 
decisions per a garantir que les diferents actuacions programades al PLH s’executen tal i com 
estan planificades, i reprogramar aquelles que, per diferents motius que esdevinguin en el 
procés d’execució del PLH, així es determini per a una bona implantació del PLH. 
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Les persones suggerides per a aquest Comitè serien:  

- President: Regidor/a d’Habitatge  

- Secretari: Director del PLH i President del Comitè de Seguiment 

- Vocals:  

o Regidor/a d’Urbanisme 

o Regidor/a d’Hisenda 

o Regidor/a de Benestar Social 

o Regidor/a de Medi Natural i Qualitat Ambiental. 

 

2. Òrgan de Coordinació Tècnica (OCT), té com a funció principal garantir la participació, en 
primer terme, i la coordinació, seguidament, de l’ens local implicat en el desplegament de la 
política d’habitatge. És també el marc on orientar, canalitzar i resoldre les juxtaposicions 
pròpies d’un projecte d’aquestes dimensions. 

Les persones suggerides per a aquest Comitè serien:  

- President: Director del PLH  

- Secretari: Nou eventual tècnic del Servei Municipal d’Habitatge (en el seu defecte, es pot 
vincular aquest càrrec a una persona designada per Urbanisme i que alhora sigui gestor 
principal d’alguna actuació com a mínim) 

Vocals: tots els agents principals d’actuació, entre els quals es troben les dues figures anteriors. 
També els agents col�laboradors, que assistiran només a aquelles reunions en que es consideri 
oportuna la seva presència. 

5.2 PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL DESPLEGAMENT I SEGUIMENT 
DEL PLH 

Es proposa l’establiment d’una Comissió de Participació que tingui com a missió mantenir informada 
a la ciutadania sobre la implementació del PLH. El seu funcionament es descriu al quadre següent:  

 

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ 

OBJECTIU GENERAL Mantenir informada a la ciutadania sobre el desenvolupament del PLH i contrastar i 
definir amb aquesta possibles processos de participació ciutadana lligats al 
desenvolupament de determinades actuacions previstes al PLH. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS o Informar i debatre amb la ciutadania el procés d’execució del PLH.  

o Consensuar l’orientació i definició dels processos de participació que es 
generin a l’entorn de les actuacions previstes en el PLH i fer-ne el 
seguiment i supervisió. 

COMPOSICIÓ I 
ORGANITZACIÓ 

La composició de la Comissió de Participació podrà ser formada per representants de 
diverses entitats del municipi, si bé es pot preveure la presència de ciutadans a títol 
particular.  
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COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ 

Una comissió d’aquest tipus podria estar integrada per: l’alcalde, el regidor 
responsable d’habitatge, el de participació (actualment coincident amb el 
d’habitatge) els diferents grups polítics amb representació al municipi, el director 
del PLH, el tècnic responsable operatiu del temes de participació; representants dels 
promotors d’habitatge i immobiliàries; representants dels diversos grups socials, 
especialment aquells amb més problemàtica en relació a l’habitatge (joves, gent 
gran, famílies monoparentals, població immigrada, etc), organitzacions d’acció 
social, entitats mediambientals, etc. 

FUNCIONAMENT 

La Comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any per informar dels treballs 
d’execució del PLH realitzats i de les accions previstes per l’any següent.  

En cas que es prevegin processos participatius vinculats a actuacions concretes del 
PLH, caldrà que la Comissió de Participació es reuneixi, com a mínim, en el moment 
d’obertura i de tancament de cada procés. 

 

5.3 CONCERTACIÓ DEL PLH 

La majoria d’actuacions proposades es fan de forma autònoma per l’Ajuntament de Figueres o a 
través del concurs de privats. No obstant això, en alguns casos hi ha concertacions amb altres 
administracions i institucions: 

- Pla de Barris: concertació amb Generalitat de Catalunya. 

- Actuacions del grup relatiu a accés i ús adequat dels habitatges: conveni amb la Fundació 
Ser.gi. 

- Així mateix, per l’actuació relativa a la gestió de cèdules d’habitabilitat es contempla la 
possibilitat d’arribar a un conveni específic amb la Generalitat de Catalunya.  

 

5.4 INDICADORS DE SEGUIMENT 

Actuacions de promoció  

H1, Foment del lloguer:  

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Nº d’habitatges de lloguer arotegits 
assolits/nº HPO totals 
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H2-H13, promocions: 

Indicadors de procés: % Habitatges construïts/programats 

 

Indicadors de resultat: Nº d’habitatges socials 

 

Actuacions de planejament  

U1-U6, redaccions:  

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Redacció del projecte 

 

Actuacions de rehabilitació 

R1, Campanya de manteniment:  

Indicadors de procés: Fases de la campanya 
desenvolupades/ Fases previstes. 

Indicadors de 
resultat: 

Realització de la campanya 

 

R2, Ajuts a la instal�lació d’ascensors; R3, cobertura cost ITE; R4, ajuts a la incorporació dels 
sistemes de captació d’energia solar tèrmica;  

Indicadors de procés: Grau d’esgotament de la partida 
anual. No obstant, en cas de no 
esgotar-se, esdevindrà clau analitzar 
les causes que ho han provocat. 

Indicadors de 
resultat: 

- Redacció de les bases 
reguladores. 

- Nombre d’edificis 
beneficiats per la 
subvenció. 

 
-  

R5, ajuts a la rehabilitació de façanes 

Indicadors de procés: Grau d’esgotament de la partida 
anual. No obstant, en cas de no 
esgotar-se, esdevindrà clau analitzar  

Indicadors de 
resultat: 

Nombre de façanes rehabilitades. 
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R6, bonificació fiscal a les obres de rehabilitació 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’habitatge 
beneficiats/habitatges previstos. 

R7, Pla de Barris 

Indicadors de procés: Fases desenvolupades d’acord amb la 
memòria del projecte del Pla de Barris 
corresponent. 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’habitatges beneficiats. 

 

 

Actuacions de Patrimoni 

 

P1, Adquisició de sòl per al PMSH 

Indicadors de procés: % Adquisició de m2 de sòl que es 
determini com a objectiu finalment.  

Indicadors de 
resultat: 

Adquisició efectiva del total de sòl 

 

P2, establiment d’àrees de tanteig i retracte 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Delimitació efectiva de les zones 
escollides 
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Actuacions de Serveis 

A1-A3, mobilització de parc per a la Borsa 

Indicadors de procés: Posada efectiva en marxa de 
l’actuació. 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’habitatges buits mobilitzats 
sobre casos efectivament detectats. 

 

A4, servei d’atenció a l’assetjament immobiliari 

Indicadors de procés: Posada efectiva en marxa de 
l’actuació. 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’habitatges buits mobilitzats 
sobre casos efectivament detectats. 

 

A5, registre de sol�licitants 

Indicadors de procés: Establiment del registre i 
actualització. 

Indicadors de 
resultat: 

� Nombre d’entrades al 
registre 

� Nombre d’estudis o 
informes realitzats amb les 
dades del registre.  

 

A6, tramitació de cèdules 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre de cèdules tramitades, 
individualment o de manera conjunta 
amb la llicència de primera ocupació.  
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A7, subvenció per import del 25% de l’IBI per als habitatges mediats 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’ajuts atorgats sobre 
nombre d’habitatges mediats 

 

A8, tramitació d’ajuts al lloguer 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’ajuts tramitats 

 

 

A9, gestió d’habitatges amb criteris socials 

Indicadors de procés: Nombre d’habitatges gestionats 
anualment sobre objectiu 

Indicadors de 
resultat: 

Nombre d’habitatges 
gestionats/derivats cap a Serveis 
Socials 

 

Actuacions d’organització, recursos i coneixement 

01, consolidació i desenvolupament de l’OLH 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de 
resultat: 

Manteniment d’un servei adequat a 
les necessitats de cada moment (no 
acumulació de tràmits, ocupació del 
personal en les tasques 
específicament assignades, atenció 
satisfactòria del ciutadà...) 
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02 i O4, organització de Jornades sobre habitatge 

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de resultat: Jornades celebrades/Jornades totals 

 

03, creació d’un Observatori Local d’Habitatge  

Indicadors de procés: No procedeix 

 

Indicadors de resultat: Edicions realitzades/Edicions totals 
previstes 
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PROGRAMACIÓ DE DESENVOLUPAMENT DEL PLH. ANY 2015

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT / NO DELIMITAT TOTAL Hge.
Sectors Hges. Totals Hges. Lluires HPO Total Grau desenv. Hges. Grau desenv. Hges. Hge.
SUD-Sector Hotel Ronda 569 376 193 5% 19 15% 29 48
SUD-Sector Els Olivars 467 330 137 5% 16 10% 14 30
ARE-Sector Ctra. De Llers 472 236 236 5% 12 20% 47 59
ARE-Sector Horta Capallera - Cendrassos 1738 869 869 5% 43 20% 174 217
SUD-Sector Cendrassos Sud 365 249 116 5% 12 10% 12 24
SUD-Sector Marca de l'Ham 396 249 147 10% 25 30% 44 69
SUD-Sector Costa Brava 959 730 229 30% 219 50% 115 333

347 434 781

SÒL URBÀ TOTAL Hge.
Sectors Hges. Totals Hges. Lluires HPO Total Grau desenv. Hges. Grau desenv. Hges. Hge.
PMU 1-Sector Aigüeta 83 58 25 0% 0 0% 0 0
PMU 2-Sector Aigüeta 30 21 9 0% 0 0% 0 0
PMU -Rec del Mal Pas 745 521 223 20% 104 30% 67 171
PA 6 -Carrer de l'Àngel 295 207 89 20% 41 30% 27 68
PA 46 -HIFESA 46 32 14 100% 32 100% 14 46

178 107 285

TOTAL HABITATGES PEL 2015 525 541 1.066

Habitatge R. Lliure Hge. Protegit

Habitatge R. Lliure Hge. Protegit

6 ANNEXOS 

6.1 ANNEX 1. QUADRES RESUM  

6.1.1 Q1. Potencial d’habitatges socials del Planejament urbanístic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aquestes unitats cal afegir 60 dotacionals més que dins de l’ARE Horta Capallera, així com 9 més 
d’un solar al carrer Aquari.  
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6.1.2 Q2. Necessitats d’habitatges de protecció oficial o d’altres tipus 
d’habitatge social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%
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Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2

H.1 Foment de l'habitatge protegit de lloguer

H.2 Promoció de 29 habitatges protegits a l'Hotel Ronda

H.3 Promoció de 14 habitatges protegits al sector dels Olivars

H.4 Promoció de 47 habitatges protegits a l'ARE Carretera de Llers

H.5 Promoció de 174 habitatges protegits a l'ARE Horta Capallera-Cendrassos

H.6 Promoció de 12 habitatges protegits al sector Cendrassos Sud

H.7 Promoció de 44 habitatges protegits al sector Marca de l'Ham

H.8 Promoció de 115 habitatges protegits al sector Costa Brava

H.9 Promoció de 67 habitatges protegits al sector del Rec del Mal Pas

H.10 Promoció de 27 habitatges protegits al sector carrer de l'Àngel

H.11 Promoció de 14 habitatges protegits al sector HIFESA

H.12 Promoció de 9 habitatges protegits de lloguer al carrer Aquari

H.13 Promoció de 60 habitatges dotacionals a l'ARE Horta Capallera-Cendrassos

U.1 PMU Antiga Depuradora

U.2 PAU Accés Nova Estació

U.3 PPU Mas Tutau-Camp de Tir

U.4 Actuació de millora urbanística al Culubret

U.5 PAU Surera Bertran

U.6 Redacció del nou POUM

A.1 Mobilització del parc nou en estoc

A.2 Mobilització del parc d'habitatges buits

A.3 Gestió de la Borsa de lloguer

A.4 Establiment d'un servei d'atenció a l'assetjament immobiliari

A.5 Gestió del registre de sol�licitants d'habitatge protegit

A.6 Tramitació de les cèdules d'habitabilitat

A.7 Subvenció per l'import del 25% de l'IBI per als habitatges mediats a la Borsa de lloguer

A.8 Tramitació dels ajuts al lloguer

A.9 Gestió dels habitatges per criteris socials

P.1 Adquisició de sòl

P.2 Declaració d'àrees de tanteig i retracte a les zones del PAU "Accés Nova Estació" i Culubret

R.1 Campanya de manteniment del parc

R.2 Ajuts a la instal�lació d'ascensors 

R.3 Cobertura del cost de l'ITE

R.4 Ajuts a la incorporació de sistemes de captació d'energia solar tèrmica

R.5 Suvenció a la rehabilitació de façanes

R.6 Bonificació fiscal a les obres de rehabilitació

R.7 Llei de Barris a la Marca de l'Ham i el Centre Històric

0.1 Consolidació i desenvolupament de l'OLH

0.2 Organització de jornades ciutadanes sobre habitatge

0.3 Creació d'un Observatori Local d'Habitatge

0.4 Organització de jornades tècniques o grups de discussió qualificats entre agents públics i privats

2012QUADRE Q3:   RESUM PROGRAMACIÓ D’ACTUACIONS 2010

PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA

ACCÉS I ÚS ADEQUAT DELS HABITATGES

2011

RECURSOS, ORGANITZACIÓ I CONEIXEMENT

2013

REHABILITACIÓ I MILLORA DEL PARC D’HABITATGES

2015

PROMOCIÓ D’HABITATGES

2014

 

6.1.3 Q3. Programació d’actuacions 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2010-15

En sòl de titularitat o origen municipal 9 9

En altres tipus de sòl 171 194 70 79 514

Total 0 0 180 194 70 79 523

30 30

0 0 180 194 70 109 553

15 15 20 20 20 20 110

15 15 200 214 90 129 663

100 140 140 215 215 215 1025

115 155 340 429 305 344 1688

*La segona fase de 30 habitatges dotacionals s'executaria, molt probablement, dora de l'abast temporal del PLH
**Als habitatges beneficiats per ajuts en rehabilitació, caldria afegir aquells que es beneficiarien dels dos Plans de Barris vigents

Total PLH

Habitatges en borses de mediació per al lloguer social

Total creació habitatges

Habitatges amb ajuts a la rehabilitació**

HPO

Dotacionals i altres habitatges socials no HPO*

Total construcció habitatges

Tipus habitatge Tipus sòl Nombre habitatges

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ingressos 
Corrents

39.744 39.744 39.744 119.200

ingressos Ingressos capital 333.900* 333.900*

Total 
ingressos

373.644 373.644

Despeses 
Corrents

Despeses Despeses Capital 519.000 899.908,88 1.418.908,88

Total despeses 519.000 899.908,88 1.418.908,88

(habitatges)  

9

ÒRGAN PRESSUPOSTARI 
ACTUACIÓ

AFECTACIÓ P.P.S.H.     

ENTRADES

SORTIDES

Dinerari (€) Sòl (m2) Sostre (m2)

1.418.908,88

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ

333.900 922

ESTIMACIÓ ECONÒMICA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ingressos 
Corrents

39.800 44.600 52.100 57.800 62.600 68.300 325.200

ingressos Ingressos capital 0 0 0 0 0 0 0

Total 
ingressos

39.800 44.600 52.100 57.800 62.600 68.300 324.800

Despeses 
Corrents

9.600 22.950 35.050 47.150 59.250 71.350 245.350

Despeses Despeses Capital 0 0 0 0 0 0 0

Total despeses 9.600 22.950 35.050 47.150 59.250 71.350 245.350

(habitatges)  

SORTIDES

AFECTACIÓ P.P.S.H.     Sòl (m2) Sostre (m2)

ENTRADES

ÒRGAN PRESSUPOSTARI 
ACTUACIÓ

ACTUACIONS D'ACCÈS A 
L'HABITATGE

ESTIMACIÓ ECONÒMICA

 

 

6.1.4 Q4. Programació d’habitatges generats, mediats i rehabilitats aproximats 
pel PLH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Q5. Quadre econòmic-financer 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ingressos 
Corrents

0 0 0 0 0 0 0

ingressos Ingressos capital 0 0 0 0 0 0 0

Total 
ingressos

0 0 0 0 0 0 0

Despeses 
Corrents

0 0 0 0 0 0 0

Despeses Despeses Capital 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

Total despeses 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

(habitatges)  

4.000.000

ÒRGAN PRESSUPOSTARI 
ACTUACIÓ

ACTUACIONS DE PATRIMONI

ESTIMACIÓ ECONÒMICA

AFECTACIÓ P.P.S.H.     Sòl (m2) Sostre (m2)

ENTRADES 20.000
SORTIDES

ECONÒMICA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ingressos 
Corrents

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ingressos Ingressos capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 
ingressos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses 
Corrents

188.122,20 194.424,65 239.273,14 285.596,19 333.865,11 338.882,41 1.580.163,70

Despeses Despeses Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total despeses 188.122,20 194.424,65 239.273,14 285.596,19 333.865,11 338.882,41 1.580.163,70

P.P.S.H.     Dinerari (€) Sòl (m2) Sostre (m2) (habitatges)  

ENTRADES

SORTIDES

ACTUACIONS D'ORGANITZACIÓ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ingressos 
Corrents

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ingressos Ingressos capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 
ingressos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses 
Corrents

68.000,00 94.300,00 114.600,00 164.900,00 165.200,00 165.500,00 772.500,00

Despeses Despeses Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total despeses 68.000,00 94.300,00 114.600,00 164.900,00 165.200,00 165.500,00 772.500,00

(habitatges)  Sòl (m2)

ÒRGAN PRESSUPOSTARI 
ACTUACIÓ

ESTIMACIÓ ECONÒMICA

Sostre (m2)

ENTRADES

ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ

SORTIDES

AFECTACIÓ P.P.S.H.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest quadre no inclou les incorporacions patrimonials que s’acabin esdevenint producte del 
desenvolupament efectiu de sectors producte del 10% d’aprofitament urbanístic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporen totes les despeses derivades de l’OLH i, per tant, de la prestació dels serveis efectuats.  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Ingressos 
Corrents

39.800 44.600 52.100 97.544 102.344 108.044 444.432

ingressos Ingressos capital 0 0 0 333.900 0 0 333.900

Total 
ingressos

39.800 44.600 52.100 431.444 102.344 108.044 777.932

Despeses 
Corrents

265.722 311.675 388.923 497.646 558.315 575.732 2.598.014

Despeses Despeses Capital 519.000 0 1.899.909 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.418.909

Total despeses 784.722 311.675 2.288.832 1.497.646 1.558.315 1.575.732 8.016.923

(habitatges)  

4.000.000SORTIDES

AFECTACIÓ P.P.S.H.     Sòl (m2) Sostre (m2)

ENTRADES 20.000

ÒRGAN PRESSUPOSTARI 
ACTUACIÓ

TOTAL PLH

ESTIMACIÓ ECONÒMICA
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 ANNEX 2. FITXES D’ACTUACIÓ 



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació FOMENT DE L’HABITATGE PROTEGIT DE LLOGUER 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H1
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació FOMENT DE L’HABITATGE PROTEGIT DE LLOGUER 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H1
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 29 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR HOTEL RONDA 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H2
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Es proposa la promoció de 29 habitatges protegits al 
SUD Hotel Ronda, desenvolupats des de la iniciativa 
privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar 
aproximadament el 15% del potencial protegit de tot el 
sector.  
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� Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al 
dret a l’habitatge del 2009-2012.�
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 29 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR HOTEL RONDA 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H2
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 14 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR ELS OLIVARS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H3
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Es proposa la promoció de 14 habitatges protegits al 
SUD Els Olivars, desenvolupats des de la iniciativa 
privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar 
aproximadament el 10% del potencial protegit de tot el 
sector. 
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� Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al 
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 14 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR ELS OLIVARS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H3
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 47 HABITATGES PROTEGITS A L’ARE CARRETERA DE LLERS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H4
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Es proposa la promoció de 47 habitatges protegits a 
l’ARE Carretera de Llers, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica 
desenvolupar aproximadament el 20% del potencial 
protegit de tot el sector. 
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actuació 47 HABITATGES PROTEGITS A L’ARE CARRETERA DE LLERS 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
174 HABITATGES PROTEGITS A L’ARE HORTA CAPALLERA-
CENDRASSOS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H5
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Es proposa la promoció de 174 habitatges protegits a 
l’ARE Horta Capallera - Cendrassos, desenvolupats 
des de la iniciativa privada. Aquest volum d’HPO 
implica desenvolupar aproximadament el 20% del 
potencial protegit de tot el sector. 
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
174 HABITATGES PROTEGITS A L’ARE HORTA CAPALLERA-
CENDRASSOS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H5
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 12 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR CENDRASSOS SUD 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H6
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Es proposa la promoció de 12 habitatges protegits al 
SUD Cendrassos Sud, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica 
desenvolupar aproximadament el 10% del potencial 
protegit de tot el sector. 
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 12 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR CENDRASSOS SUD 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H6
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 44 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR MARCA DE L’HAM 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H7
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Es proposa la promoció de 44 habitatges protegits al 
SUD Marca de l’Ham, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica 
desenvolupar aproximadament el 30% del potencial 
protegit de tot el sector. 
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 44 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR MARCA DE L’HAM 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H7
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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Es proposa la promoció de 115 habitatges protegits al 
SUD Costa Brava, desenvolupats des de la iniciativa 
privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar 
aproximadament el 50% del potencial protegit de tot el 
sector. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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Es proposa la promoció de 67 habitatges protegits al 
PMU Rec del Mal Pas, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica 
desenvolupar aproximadament el 30% del potencial 
protegit de tot el sector. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 27 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR CARRER DE L’ÀNGEL

camp / programa Promoció d’habitatges codi H10
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Es proposa la promoció de 27 habitatges protegits al 
PA 6 Carrer de l’Àngel, desenvolupats des de la 
iniciativa privada. Aquest volum d’HPO implica 
desenvolupar aproximadament el 30% del potencial 
protegit de tot el sector. 
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 27 HABITATGES PROTEGITS AL SECTOR CARRER DE L’ÀNGEL

camp / programa Promoció d’habitatges codi H10
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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privada. Aquest volum d’HPO implica desenvolupar la 
totalitat del potencial protegit de tot el sector. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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Es proposa la promoció de 9 habitatges protegits al 
carrer Aquari (Marca de l’Ham), desenvolupats des de 
la iniciativa pública. Aquest volum d’HPO implica 
desenvolupar la totalitat del potencial protegit de tot el 
sector. 
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Pels ajuts al promotor desglossats a continuació.  
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 



Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 



es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
60 HABITATGES DOTACIONALS A L’ARE HORTA CAPALLERA-
CENDRASSOS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H13

����������	

��	���	 	 
��	����		 	�	 
������	 	

	
���������� ����������	�������	

�����������������	�
����������������������
���������
������ ������ ��������������������� �� ������� ��
������������ ���	����� ����� �� �� �!"� �� �#�� ��� 
����
���
��������������������������$%���$%%&��
�
��� ����
����� ��� �����
���� ������������ ���
������� '��
�� ()� ��������� ���������� �����
��� ���� )&)�!� 	*�
��������������������+�����������������
����������	���
�� ��� 	*� ���� ����������� ��
��� �	�� ���� �� ���
	����,��-�	#�����������&�������������������������
���
��������.���
�&��
�
/���������	��������0�������������0�������1���������
+����
�	���	2��	��������	��������������������,�
�
���
	�������� ���������� ���� �� ��3	���� ��� /4��� 	������
+�����������������������
�������	��5��������������������
�������
���������������
������

��&�
	
 !"����#�	
���	������ ���0����� ������
���� ���� �� ��� �	����
�,
��������	��
���
��
$���	������	
�

� �6�*���7*��8���� *����
��	������������+���
�������������/��������������9�������5�
����������
����*��:�*� *&�

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

� 6�
��������������� 7*��!����*����������������
+������������������,����0��������4����
��������	�&�

� ���&�((���� �(������4�������6������
�����������&�

� ���&�)!����6�
����1�!7*������� 8�����������
����+���������������������	���������4����
��������	�����������5�&�

� �6�1 )7*����;����<=
��
�������0�
�
��>�
?@��*87�17*����

� 6� * 7*���� A6@B�C�  �7�*7*���D� ���� +���� ���
������� �E���
��� �� 
�������� �	��������� ��
E�
��0�
�=�
������������0�
��&�

�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

%�������#�	 �&����	��������	
���������� �� 
��������� �� F�������� �	�� ��
���������
���������������+�����������
���	��������������������
�����������������	����������	�����&�
�

�����	
/��	������.���
&�������	������F�������&��
�

�



'�#���	����(��	)�"����&���*�	
G�����H������	��
�

�������#	(�+,�#	-	����������#��
�
�
�

�������#	(�#�����#	-	���,���#�	
�
�
�
����&������	��&(��&������	)#	#.�#���*�	
�
�
�

(�����&���	   
		 /010	 /011	 /01/	 /012	 /013	 /014	

��#�#	 ����
����

�	�
����

����
����

�	�
����

����
����

�	�
����

����
����

�	�
����

����
����

�	�
����

����
����

�	�
����

1	 
��������������������
������������ � � � � � � � � � � � �

/	 
������������ � � � � � � � � � � � �

2	 ������������	������� � � � � � � � � � � � �

3	
�������
����	������� � � � � � � � � � � � �

4	 ��������������� ��� � � � � � � � � � � � �

5	 �������������� ��� � � � � � � � � � � � �

6	 !�� ���� � � � � � � � � � � � �



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
60 HABITATGES DOTACIONALS A L’ARE HORTA CAPALLERA-
CENDRASSOS 

camp / programa Promoció d’habitatges codi H13

7
%�8
8'��9	
	
	
	

�����#	 ����	
�����	
&��	

7� 	
����
������	
������		

7� 	
����	
������	
	

7� 	
����:	
�#(���	
	

7� 	
�������	

7� 	
�����	

�����
�����#	

$���9	
�������	
#����	

��;��	
!����	
��	

8����	

"#����� � � � � � � � � � � �

"��������� � � � � � � � $�%&&� � � $�%&&�

��	#<�	��	
���������	
�	�����	
&���(��	
	 '������ ��� � � � � � � � %&� � � %&�

"#����� � � � � � � � � � � �

"��������� � � � � � � � � � � �

��	�����#	
���##�#		
��	#<�	
	

'������ ��� � � � � � � � � � � �

"#����� � � � � � � � � � � �

"��������� � � � � � � � $�%&&� � � $�%&&�

8����	

'������ ��� � � � � � � � %&� � � %&�

�

"������������������� ����	����(�	����������)������*���

�!+,�-+�"*��������+./�"0!�1�"�23,+��3��
/+,2�4+�*���������������	
�������������������������������


=
�>
���	�� ?@$��
		�	A�?
?���
	
@�'
?	�����>� �8
��	
�8>
���	 	
��8�$
���	�� ?@$��
	 /010	 /011	 /01/	 /012	 /013	 /014	 8����	

2	 �������5����	���
2	 ��������������

	
2,1
�""3"�

8����	����##�#	

6��������5����	���
6��������5�������

	
6�"��"�"�

8����	��#(�#�#	 0 0 0 0 0 0 0 

A��8
���	�9�9�979						 ������	789	 �<�	)&/*	 ��#���	)&/*	 );�!�����#*			
�,�
+6�"� � � � �
"3
�26�"� � � � �
	
A�?
?B
$�?8		
'�?��
��8
8	��	�
8
�>?C
	
	
A�?
?B
$�?8	

�8���	

�

�
5��� ��	��� �	� ������ :��� ���� ������� ��� ������	���� ����	� �	������;��� ��� �< ��� ���=���
�)������� ����������������(�������	��:�������	������	����	�������������������������������������
���������� �)�������'��>������)����������%��?&�8������������ ��:����(�����	��	���������#��
�	��������������(=�����
�
���#>�������	�������������(��:����:�����������	���� ��	��(������(�	�������@���������=��������������
�
�

'��8��	�	
=
�>
���	
��#��(��	 ��������#	

��������#	��	(���D#�� A�'������ ����	����B��C��� �������
�
�

�
�

��������#	��	��#������� ,D��)������� ����������
�
�



���������	
	���	���������������	����	���������

���
���� /���

/��A��
�#������0�
������������������������������D 8�)���

/�-�A�����
�#�������0�
������������������������������D �(���!

I�����������I�����  ���8

�����������=
��
�������	�����E���� 8��) 

%	�����
������

�����������  ��)
����������+��������  )�) 

6�
����
���������������������������J������ 1�1!

K������������������ ��(�

6��������E�	�������
��� )��*�

���������L�� :�8�

���������������������� �������������!"�� #$%&'(

 %���=
�� ?�	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 



Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 



OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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actuació PMU DEL SECTOR ANTIGA DEPURADORA 

camp / programa Planejament codi U1
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació PMU DEL SECTOR ANTIGA DEPURADORA 

camp / programa Planejament codi U1
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació PAU “ACCÉS NOVA ESTACIÓ” 

camp / programa Planejament codi U2

����������	

��	���	 ����	 
��	����		 	����	 
������	 	

	
���������� ��������� 	��!����	
�
��� �����	
�� �	������ 	�� ����	
��	��� �	������ �	��
�	���� ����� ����� �������� ������� 	�� �	����	� �	�
���������	�������
�
� �	��� !�"��� ��� ��� ���	����� �	� #$�#%&� �	��	�� �	�
�����	�����	���'� �	� ��������	�� (������#$#�)�"�����	��
������ �	�����������
	
"#$����%�	

�
� *	(����� �+���	����� �	� �	����� �+��� �	����

�	���	������	���,����"!�����"����-�"�	��
� ������-��� 	�� �,�� �	� 	����� �"�����,���� ��

�����.��� �	�� �� )�"�����	�� ����������� ��� 	��
��	�	��	������	
��	����	�	�����

� ������-���	���,�����	���)�"�����	��)����+	�����
�"�����,����	��� ��"
	�	�� �� ������ ������ �	�
����	��� �/"���'� �	����� 	�� �	�	�����	� ��
���	���� �	�	���"�	�0��	������	
��	����	�	����
�������	�1���	���"����	����	��������"�����������	��
���+���������"��	����+� �	����)�"�����	���

� ���� 	���"���� 	�� ������ �	� ����	��� �+� �	����
)�"�����	��

� *	�������� 	��� ��������� 	�� 	���  �	� �+)���!� �	�
�	�������� �+������'� �� �	(����� 	�� ����	��� ��
���������� �+������� �� 	��� �	��� �	������� �	�
�	�������	0	�����

� 2�������	��'� �	(����� �	�� �"�	��
�+��"����-����"!�� �	���

�
&���	������	
�

� �����3$���34��	��*	�	���	���������#5677$'��	�
63� �	� 
�����'� �	��  ���� �+������� 	�� 8	0�� �	(���
�	������	���+��"�����	��	�9������:���9����	����
	�� ����	� �	�� ���	�����  �	� ��������� 	�� *��
#5677;� �	� �	���	�� ���	���� 	�� ��������
��"�������'�	��	����	������+�����	�33��<��

� ����� =7'�=#'�=$� �� 3%��	��*	�	��=7$56773'��	�
#&� �	� 
�����'� �	��  ���� �+������� 	�� >	����	���
�	������	���+��"�����	��	�9������:���

� ����� 33��<� �	�� *	�	�� ��	�� #5677;'� �	� #3�
�+���"�	'� �	� �	���	�� ���	���� 	�� ��������
��"���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

'�������%�	 �(����	������ �	
�
�9������������������	���	�?���	�	���
�
�
�
�

�




�����	
�
�����	����	�?���	�	����
�
)�%���	����*��	+�$����(���,�	
@�	���+A�"�����	�
�

�������%	*�-.�%	/	����������%��
�
��������	
	�	����
��������������
�

�������%	*�%�����%	/	���.���%�	
�
�
�
����(����� 	��(*��(���!��	+%	%0�%���,�	
�
�
�

*�����(�� 	   
		 ����	 ����	 ����	 ���1	 ���2	 ���3	

��%�%	 ���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

�	 ������������ � � � � � � � � � � � �



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació PAU “ACCÉS NOVA ESTACIÓ” 

camp / programa Planejament codi U2
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació PPU SECTOR CAMP DE TIR-MAS TUTAU 
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actuació PPU SECTOR CAMP DE TIR-MAS TUTAU 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació REDACCIÓ D’UN NOU POUM 

camp / programa Planejament codi U6
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació REDACCIÓ D’UN NOU POUM 

camp / programa Planejament codi U6
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació MOBILITZACIÓ DEL PARC D’HABITATGES BUITS

camp / programa Accés i ús adequat dels habitatges codi A1
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NOTA: Ja hi ha un treball de detecció sobre el camp d’habitatge buit, com a punt de partida.  
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   



- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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Actualment, a Figueres podria haver un estoc nombrós 
d’habitatges d’obra nova –al voltant de 500 unitats-, 
dels quals una part podrien estar suposant càrregues 
hipotecàries molt importants per a alguns promotors.  

Mitjançant el servei de mediació, aquests habitatges 
d’obra nova que, degut a la conjuntura actual no tenen 
sortida immediata al mercat, poden aportar un ús 
social com el descrit a la Llei pel dret a l’habitatge, 
encara que sigui a curt termini, a més d’alleugerir la 
càrrega de despeses dels promotors en virtut dels 
ingressos per lloguer. 

Per tant, es proposa que des de la Borsa de Mediació 
es captin aquestes unitats en la mesura del possible i 
s’integrin en aquest servei durant els propers anys 
d’acord amb els requeriments de la Xarxa de Mediació 
per al Lloguer Social. 
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� Llei 29/1994, d’Arrendaments Urbans. 
� Articles 69, 70 i 72 de la Llei 18/2007, del 28 

de desembre, del dret a l’habitatge. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 



- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
GESTIÓ DE LA BORSA SOCIAL ADSCRITA A LA MEDIACIÓ PEL 
LLOGUER SOCIAL

camp / programa Accés i ús adequat dels habitatges codi A3
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� Llei 29/1994, d’Arrendaments Urbans. 
� Articles 69, 70 i 72 de la Llei 18/2007, del 28 

de desembre, del dret a l’habitatge. 
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actuació 
GESTIÓ DE LA BORSA SOCIAL ADSCRITA A LA MEDIACIÓ PEL 
LLOGUER SOCIAL

camp / programa Accés i ús adequat dels habitatges codi A3
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Els ingressos derivats de la gestió, i procedents d’ADIGSA es fonamenten 
en els següents paràmetres:  

Aportació d’Adgisa a la Borsa per al lloguer Social: 

1. Una quantia de 450 € per contracte de cessió o de lloguer signat, o per 
habitatge obtingut, gestionat i cedit a Adigsa per destinar-lo a lloguer, que 
compleixi els requisits establerts a l’article 50.2,a) del Decret 244/2005, i 
amb les següents condicions: 
     a) Que hagi transcorregut un mínim de tres mesos de vigència. 
     b) Que l’arrendatari estigui al corrent de les rendes de lloguer o, en el 
seu defecte, tingui un acord amb el propietari. 
     c) Que no s’hagin executat les pòlisses d’assegurança. 
     d) Que s’acrediti per part de la Borsa el seguiment del compliment del 
contracte i la resta de normes generals de convivència per part del 
llogater. 

2 Una quantia de 200 euros pel seguiment tant del contracte de cessió o 
de lloguer signat des de la Borsa, com de l’habitatge obtingut, gestionat i 
cedit a Adigsa per destinar-lo a lloguer per cada un dels anys posteriors al 
de signatura. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 



PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 



OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
ESTABLIMENT D’UN SERVEI D’ATENCIÓ A L’ASSETJAMENT 
IMMOBILIARI 

camp / programa Gestió i ús adequat dels habitatges codi A4
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
ESTABLIMENT D’UN SERVEI D’ATENCIÓ A L’ASSETJAMENT 
IMMOBILIARI 

camp / programa Gestió i ús adequat dels habitatges codi A4
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 



urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
GESTIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE 
PROTEGIT

camp / programa Accés i ús adequat dels habitatges codi A5
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actuació 
GESTIÓ DEL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE 
PROTEGIT

camp / programa Accés i ús adequat dels habitatges codi A5
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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actuació TRAMITACIÓ DE LES CÈDULES D’HABITABILITAT

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A6
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Actualment, des de l’Àrea de llicències ja s’atorguen 
llicències de primera ocupació, però no cèdules 
d’habitabilitat, que s’emeten des dels Serveis 
Territorials de la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
circumstància en ocasions pot provocar problemes per 
la diferència de tramitacions. En aquest sentit es 
proposa efectuar tots dos tràmits des de 
l’Ajuntament, en virtut de l’article 12 del Decret 
55/2009 sobre les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Aquest article 
disposa que la cèdula d’habitabilitat 

“També és atorgada pels ens locals quan s'hagi produït la delegació 
a favor seu, de conformitat amb el que preveu l'article 26.5 de la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i d'acord amb les 
normes sobre delegació de competències de la Generalitat als ens 
locals que conté el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. L'efectivitat de la delegació requerirà que aquesta sigui 
acceptada per cada ens local interessat” 

A més, també es recomana que la seva tramitació 
sigui de forma conjunta i unificada amb la de primera 
ocupació, d’acord amb el que preveu l’article 13.3 del 
mateix Decret:  

“En els casos en què s'hagi produït la delegació que preveu l'article 
26.5 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la 
cèdula d'habitabilitat de primera ocupació es tramita i atorga pels 
ens locals respectius. De conformitat amb el que preveu l'article 27 
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, 
l'atorgament de la llicència urbanística de primera ocupació pot 
portar implícit l'atorgament, per mitjà d'un altre document, de la 
cèdula d'habitabilitat.” 

D’aquesta manera, es compleix l’objectiu d’evitar 
conflictes entre ambdós documents.  
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� Decret 55/2009 sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
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actuació TRAMITACIÓ DE LES CÈDULES D’HABITABILITAT

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A6

5
(�6
6*��7	
	
	
	

�����&	 ����	
����8	
)��	

5�#	
���8
������	
�����"		

5�#	
���8	
������	
	

5�#	
����9	
�&+���	
	

5�#	
�������	

5�#	
�����	

����8
�����&	

'���7	
�������	
&����	

��:�8	
$���8	
�!	

6����	

.1��� � � � � � � � � � � � �

.����
�� � � � � � � � � � � � �

��	&;�	��	
���������	
�	�����	
)���+��	
	 �������	
�� � � � � � � � � � � �

.1��� � � � � � � � � � � � �

.����
�� � � � � � � � � � � � �

��	�����&	
���&&�&		
��	&;�	
	

�������	
�� � � � � � � � � � � �

.1��� � � � � � � � � � � � �

.����
�� � � � � � � � � � � � �

6����	

�������	
�� � � � � � � � � � � �

�

.��������
����������	
����������������2�������������3���

���-45�/.3����������6�.7��04./8�-�/���(96�-8/:�/3����������������	
�������������������������������


<
�=
���	��#>?'��
		8	4�>
>���
	
?�*
>	�����=�#�6
��	
�6=
���	 	
��6�'
���	��#>?'��
	 ����	 ����	 ����	 ���2	 ���3	 ����	 6����	

8�	�
�����;���
����   2.700 3.600 3.600 4.500 14.400 
8�	�
�������������       

	
8-094..�.�

6����	����&&�&	   2.700 3.600 3.600 4.500 14.400 
'
��
�
��;���
����       
'
��
�
��;�������       

	
'4.�4.4.�

6����	��&+�&�&	        

4��6
���	�7�7�757						 ������	<=>	 �;�	,)�-	 ��&���	,)�-	 ,:�$�����&-			
4-/9�'4.� � � � �
.�9/8'4.� � � � �
	
4�>
>@
'�>6		
*�>��
��6
6	��	�
6
�=>A
	

En funció d’arribar amb un conveni específic amb el Departament 
de Medi Ambient i Habitatge. 
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   



- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     





PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
SUBVENCIÓ PER IMPORT DEL 25% DE L’IBI PER ALS HABITATGES 
MEDIATS PER LA BORSA DE LLOGUER 

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A7
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
SUBVENCIÓ PER IMPORT DEL 25% DE L’IBI PER ALS HABITATGES 
MEDIATS PER LA BORSA DE LLOGUER 

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A7
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El càlcul anterior parteix de considerar que el 25% de l’IBI suposarà, en termes mitjans, uns 
125 euros per habitatge i any.  
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   



- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació TRAMITACIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A8
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació TRAMITACIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A8
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Els ingressos derivats de la gestió, i procedents d’ADIGSA es 
fonamenten en els següents paràmetres:  

Aportació d’Adigsa a la Borsa per al lloguer Social: 

Una quantia 50 euros per els ajuts al lloguer tramitats. 

En aquest sentit, es planteja una estimació d’uns 700 ajuts tramitats 
anualment, al voltant de 400 relatius a Lloguer Just i 300 més de Renda 
Bàsica d’Emancipació.  
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   



- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació GESTIÓ D’HABITATGES PER CRITERIS SOCIALS

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A9

����������	

��	���	 ����	 
��	����		 ����	 
������	 	�		
����������  �����!��"	��#����	
�
�������� �	���	
�� ���	��� �� ��������� ����� ��� ����
�����
�� ��	
����� ��� ����
��
� ��� ������� �����
����
����
����������������������������	���
���������������
���� ���� �
� ���
����� �	���������� ��� 
���������������
���
������� ���	
������ ��������� �������� ������ ����
	
��	����������������
�������� ��������������������
������������� ���������� �� 
���� ���
�	������� 	� ��� ���
�������� ��������� 
��	�� �������� �� ��� �	���� ���
��	�������
�
��� 
�����
��� ��� 
�������� ������� ���	��� 	
����
��������������������������	��������������������������

������������������������������������
�������������
�������������	������������
��� �������

�	
$%&����'�	

� ���������������		���������
�����������
�������
� ���
���
� �	
��������	��������������
� �����
�
� �	
�������	���	
��������	���	�����
� ��� �����	
�� ��� ������
����� 
� ���

�����
�
��	
���

�
(���	 �����	
�

� ���
�!"#$%%&�����$"���������������������
�����
�������

� '�	����$((#$%%)���	����
� �	
�����*����������
�����������
������$%%(+$%%&��

�
�

�

���� �������!� �)����	������"�	
��

������	
���� �� �����	���� ��� ��	�
���� ��� ����� ����������
����
��
	

�����	
�������������,
�������

�
*�'���	����+��	,�&����)���-�	
�����
����	
����#�-�
	
�����	����.��
������
�
"������	���
�#�����$��	�����	�����!�

�
�
�
"������	���
	�����	���$����������!�

�
�

����)�����"	��)+��)���#��	,'	'.�'���-�	
�
�
�

�



+�����)��"	   
		 ����	 ����	 ����	 ���/	 ���0	 ����	

��'�'	 ����
����

���
����

����
����

���
����

����
����

���
����

����
����

���
����

����
����

���
����

����
����

���
����

�	 ����	
�������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació GESTIÓ D’HABITATGES PER CRITERIS SOCIALS

camp / programa Accés i ús adequat del parc d’habitatges codi A9
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  



- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
ADQUISICIÓ DE SÒL PER AL PMSH AL PAU “ACCÉS NOVA 
ESTACIÓ” I AL CULUBRET 

camp / programa Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge codi P1
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Es planteja adquirir sòl per al desenvolupament 
d’habitatge assequible. Concretament, es destaquen 
dues zones d’interès: 

� PAU “Accés Nova Estació”  
� Zona del Culubret 

En el primer cas es tractaria de portar a terme el 
desenvolupament d’un Polígon d’Actuació Urbanística, 
mentre que en el segon comportaria una actuació de 
millora urbana encara sense determinar.  

La finalitat seria edificar més endavant habitatge 
protegit de lloguer dins de les dues zones.  
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
ADQUISICIÓ DE SÒL PER AL PMSH AL PAU “ACCÉS NOVA 
ESTACIÓ” I AL CULUBRET 

camp / programa Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge codi P1
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Cal preveure ingressos per subvenció de la Generalitat en funció 
d’adquisició de sòl destinat a habitatge protegit. L’article 62 del Decret pel 
dret a l’habitatge preveu les següents quanties per a la zona B:  

� 2.200 euros per habitatge construït.  

En cap cas la subvenció no podrà excedir el preu d’adquisició del sòl.  
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Així mateix, l’article 64 del Plan Estatal 2009-2012 preveu que en les zones 
considerades Àreas de Urbanización Prioritaria (AUP) l’adquisició de sòl 
pugui estar inclosa dins de l’actuació protegida. En el cas dels terrenys 
procedents de Patrimoni (el cas vigent), es consideren AUP si al menys la 
meitat del sòl residencial es destina, entre altres possibilitats, a habitatge 
de lloguer protegit.  

Ambdós ajuts són, en principi, compatibles.�
�
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 



HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     





PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
DECLARACIÓ D’ÀREES DE TANTEIG I RETRACTE AL PAU “ACCÉS 
NOVA ESTACIÓ” I AL CULUBRET 

camp / programa Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge codi P2
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Es planteja establir àrees de tanteig i retracte a les 
dues zones d’interès plantejades a l’actuació P1: 

� PAU “Accés Nova Estació”  
� Zona del Culubret 

La finalitat seria edificar més endavant habitatge 
protegit de lloguer dins de les dues zones.  
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
DECLARACIÓ D’ÀREES DE TANTEIG I RETRACTE AL PAU “ACCÉS 
NOVA ESTACIÓ” I AL CULUBRET 

camp / programa Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge codi P2
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 



habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   

Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 

  

     



PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació CAMPANYA DE FOMENT DEL MANTENIMENT DEL PARC

camp / programa Rehabilitació i millora del parc d’habitatges codi R1
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En general, l’estat de conservació del parc de Figueres 
presenta un bon nivell, la qual cosa no vol dir que no 
calgui efectuar campanyes o mesures destinades a la 
seva millora, tal i com es veurà als punts següents. No 
obstant això, aquest punt de partida teòricament 
benigne només es pot sostenir si s’efectuen polítiques 
actives de manteniment.  

En aquest sentit, es proposa una campanya enfocada 
a fomentar el manteniment del parc existent mitjançant 
diferents eines: 

� Medis d’informació locals 
� Sessions presencials dirigides als ciutadans 
� Difusió de tríptics o petits manuals. 

Continguts de la campanya: 
� Sensibilització sobre el manteniment: un 

manteniment adequat avui és una necessitat 
menor de rehabilitació en el futur. 

� Coneixement de les parts d’un edifici. 
� Coneixement dels elements de l’entorn que 

deterioren un habitatge. 
� Aportació de consells pràctics de manteniment 
� Drets i obligacions dels propietaris en relació 

al manteniment de l’habitatge. 
� El Llibre de l’Edifici 
� El Llibre del Manteniment 

En aquest sentit, per a un assessorament adequat, els 
Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics disposen 
d’un sòlid servei de rehabilitació i manteniment i 
experiència en campanyes de manteniment com “La 
Casa en Forma”.  

&'(����)�	
Promoure el manteniment d’edificis i habitatges en tot 
el municipi, mitjançant la creació d’una campanya que 
fomenti i sensibilitzi sobre els deures de conservació i 
rehabilitació que estableixen l’article 189 del Text refós 
de la Llei d’Urbanisme i l’article 30 de la Llei del dret a 
l’habitatge. 
*���	"�!���	

� Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 

� Article 30 de la Llei del Dret a l’Habitatge 
� Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al 

dret a l’habitatge del 2009-2012.�
� Decret 55/2009, de 7 d’abril, sobre les 

condicions d’habitabilitat dels habitatges i la 
cèdula d’habitabilitat. 

� RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” 
BOE 28/03/2006 

� D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) pel qual es 

�



regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 

� Art.29 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya.�
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Propietaris, llogaters i població de Figueres.
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Ajuntament de Figueres 
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PLA LOCAL HABITATGE    FIGUERES fitxa actuació B

actuació CAMPANYA DE FOMENT DEL MANTENIMENT DEL PARC

camp / programa Rehabilitació i millora del parc d’habitatges codi R1
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació A

actuació 
Foment de les polítiques de rehabilitació: manteniment dels ajuts a 
la rehabilitació de façanes i de la seves bases reguladores.

camp / programa Rehabilitació i millora del parc d’habitatges codi R5
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PLA LOCAL HABITATGE                    FIGUERES fitxa actuació B

actuació 
Foment de les polítiques de rehabilitació: manteniment dels ajuts a 
la rehabilitació de façanes i de la seves bases reguladores.

camp / programa Rehabilitació i millora del parc d’habitatges codi R5
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Es planteja un nivell d’actuacions equivalent a uns quinze edificis anuals de promig. Aquests 
tindrien uns quatre habitatges de mitjana cadascun.  
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GLOSSARI

ENCAPÇALAMENT 

Municipi, full de la fitxa (A, B, C, .....), nom de l’actuació, camp o programa en el que s’integra i codi.  

DESCRIPCIÓ 

Any inici i final:  Anys en que es preveu inicia i finalitzar l’actuació. 

Adreça:  Lloc, carrer i/o número on es situa. 

Contingut:  Descripció de les característiques de l’actuació.

Objectius:  Enumeració dels objectius als que dona compliment o amb els que es relaciona l’actuació, 
d’entre els definits per al Pla Local d’Habitatge en el capítol corresponent. 

Marc legal:  Articles de Lleis, Decrets o d’altre normativa en els que es basa l’actuació o que li donen 
suport jurídic. 

Beneficiaris:  Població a qui va destinada o que es beneficia de manera directa de l’actuació. 

Agent:  Organisme o empresa que es preveu que executarà l’actuació 

Gestor principal (ajuntament):  Departament o persona de l’ajuntament que es preveu serà el 
responsable del seguiment de l’actuació. 

Actuacions prèvies / condicionants:  Nom i codi d’altres actuacions del PLH que s’hagin d’executar 
prèviament a l’actuació o que en condicionin l’execució. 

Actuacions posteriors / derivades:  Nom i cod d’altres actuacions del PLH quina execució estigui 
condicionada a l’execució prèvia de l’actuació. 

Documentació complementària (si s’escau):  Documents que s’adjuntin a la fitxa per tal de 
complementar la descripció de l’actuació (estudi de viabilitat, avantprojecte, valoració, plànols de detall, 
etc. etc.). 

Localització gràfica:  Mapa o plànol de situació de l’actuació 

Imatge actuació: Plànol, fotografia o d’altres imatges que permetin descriure gràficament l’actuació. 

PROGRAMACIÓ 

Fases: Nom de cadascuna de les fases que integrin l’actuació (p. ex: si es tracta d’una promoció 
d’habitatges, projecte bàsic, projecte executiu, gestió i financiació, construcció edificis, adjudicació i 
postvenda). També es ressenyarà si l’actuació inclou una fase de participació ciutadana. 

Programació anual: Diagrama de barres on cal reflectir la duració en semestres prevista per a 
cadascuna de les fases. 

HABITATGES 

Habitatges:  Dades dels habitatges resultants de l’actuació.  

- Caldrà quantificar com a mínim una de les següents variables:  m2 sòl qualificat, m2 sostre 
construït, nombre d’habitatges   

- Es diferenciaran els habitatges en sòl de titularitat o origen municipal (encara que s’hagin alienat 
o cedit a un altre organisme o promotor per a la promoció dels habitatges) dels habitatges en sòl 
d’altres tipus (sòl d’altres patrimonis públics, sòl privat no provinent del patrimoni municipal). 

- Dins dels habitatges a promoure, es diferenciaran els habitatges lliures dels protegits en els seus 
diferents règims i qualificacions i dels dotacionals públics. També es comptabilitzaran els 
habitatges inclosos en borses de mediació per al lloguer i els habitatges rehabilitats que resulti 
de l’actuació.   



Situació dels habitatges un cop finalitzada l’actuació:  Caldrà ressenyar si els habitatges resultants de 
l’actuació un cop finalitzada estaran simplement planejats (cas de les actuacions de planejament 
urbanístic), o bé amb el sòl gestionat o urbanitzat (cas de les actuacions de gestió i execució urbanística o 
de gestió de sòl), o bé construïts, mobilitzats o rehabilitats (cas de les actuacions de promoció 
d’habitatges, de rehabilitació o d’accés a l’habitatge). 

AVALUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA 

Organ pressupostari:  Identificació de l’organ pressupostari sobre el que repercutirà l’actuació 
(ajuntament o ens vinculat -empresa municipal, Oficina Local d’Habitatge, etc.-). 

Estimació econòmica:  Avaluació, a nivell estimatiu, dels ingressos i despeses que l’actuació comportarà 
per l’organ pressupostari, per a cada any de vigència del Pla. Seguint l’estructura pressupostària dels ens 
locals, els ingressos es classificaran segons siguin corrents (impostos i taxes, sancions, subvencions 
corrents, etc.) o de capital (alienacions d’inversions, quotes urbanístiques, etc.). Igualment, les despeses 
es classificaran en corrents (despeses de personal, en béns i serveis, financeres, etc) o de capital 
(inversions, subvencions de capital, ec.). 

Afectació al patrimoni públic de sòl i habitatge:  Caldrà consignar si l‘actuació comportarà entrades o 
sortides a aquest patrimoni de l’ajuntament, tan el diners com en sòl, sostre o habitatges (ex. una actuació 
d’alienació de sòl del PMSH comportarà una entrada en diners i una sortida en sòl). 

Finançament de la Generalitat:  caldrà ressenyar si per a desenvolupar l’actuació l’ajuntament o ens 
vinculat preveu comptar amb finançament de la Generalitat (inversions, subvencions o ajuts, etc.) que 
caldrà concertar entre ambdós organismes. Es procurarà definir el volum d’aquesta aportació, com a 
mínim en nombre d’ajuts i sempre que sigui possible en diners. 

Finançament altres: Es ressenyarà si l’actuació preveu el finançament d’altres organismes públics 
(Diputació, etc.) o bé semipúblics o privats (fundacions, entitats financeres, etc.). 

GESTIÓ I AVALUACIÓ 

Descripció:  Descripció dels mecanismes i, en el seu cas, organismes específics amb els que es preveu 
portar endavant l’execució de l’actuació i el seguiment del seu desenvolupament i, si s’escau, 
reprogramació. Específicament, es ressenyarà si l’actuació s’ha de portar a terme mitjançant processos de 
participació ciutadana i es descriuran els processos previstos. 

Indicadors: Definició dels indicadors per a avaluar el correcte desenvolupament de l’actuació, tant els de 
procés ( que mediran la qualitat pel que fa a desplegament temporal) com els de resultat  (que mediran la 
qualitat pel que fa a l’assoliment dels objectius perseguits). 

OBSERVACIONS 

Apartat final on el recolliran tots els aspectes que no s’hagin inclòs en els apartats anteriors. 
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