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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1) 
 1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge. 
 2. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament 
 3. Facilitar allotjament als col·lectius de població amb especials dificultats per accedir a un habitatge. 
· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2) 
 1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població 
 2. Fomentar la implantació de nous models de tinença: propietats compartides i temporals 
 3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits 
· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3) 
 1. Donar garanties als propietaris d'habitatges per posar-los al mercat de lloguer 
 2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social 
 3. Mobilitzar el parc d'habitatges en mans d'entitats financeres per destinar-los a polítiques social 
· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4) 
 1. Incentivar la promoció d'habitatge protegit en els municipis on hi ha demanda. 
 2. Adoptar mesures de flexibilització en l'HPO en: les tipologies i règims de tinença, els terminis de qualificació i els processos d'adjudicació. 
 3. Establir algun sistema de control de preus del sòl i de l'habitatge protegit. 
· Promoure la rehabilitació (OE10.5) 
 1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions 
 2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat 
 3. Fomentar el manteniment dels edificis i habitatges com a requisit imprescindible per obtenir ajuts a la rehabilitació. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en 
règim lloguer (administració AHC) Nombre OE10.2 13.283,00 14.128,00 14.500,00 14.100,00

2. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE Nombre OE10.1 3.109,00 3.000,00 3.000,00
3. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dóna suport per 
a temes relacionats amb l'habitatge Nombre OE10.3 125,00 125,00 125,00

4. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser 
rehabilitats Nombre OE10.5 13.066,00 3.316,00 2.000,00 2.500,00

5. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial Nombre OE10.4 1.638,00 678,00 500,00 200,00
6. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al 
pagament del lloguer Nombre OE10.2 53.271,00 18.949,00 18.000,00 18.000,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 29.160.651,53
2 Despeses corrents de béns i serveis 45.734.038,71
3 Despeses financeres 4.602.768,11
4 Transferències corrents 68.941.714,00
6 Inversions reals 41.471.678,60
7 Transferències de capital 29.340.010,00
8 Variació d'actius financers 4.188.766,89
9 Variació de passius financers 50.350.022,15
Total despeses 273.789.649,99

 

Llocs de treball pressupostats del programa 526
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge 
GESTOR DE PROGRAMA          : PO09. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges 
(ITE) Nombre OE10.5 1.922,00 3.010,00 5.000,00 5.000,00

2. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova 
construcció com de segona ocupació Nombre OE10.5 97.183,00 100.137,00 95.000,00 110.000,00

3. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial Nombre OE10.2 5.147,00 992,00 1.000,00 800,00

4. Nombre d'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió 
social Nombre OE10.1 961,00 1.130,00 1.000,00 1.100,00

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Promoure noves figures d'accés a l'habitatge protegit intermèdies entre el lloguer i la venda 
2. Mantenir el sistema de prestacions per al pagament del lloguer de l'habitatge 
3. Mantenir el sistema de prestacions d'especial urgència per al pagament de l'habitatge 
4. Mantenir el suport a entitats sense ànim de lucre per a l'allotjament a col·lectius vulnerables 
5. Participar i proposar mesures legislatives per pal·liar la situació actual en el debat sobre la dació en pagament 
6. Reforçar els mecanismes de mediació per evitar desnonaments (OFIDEUTE) 
7. Revisar el sistema d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i el funcionament del Registres de sol·licitants d'HPO. 
8. Consolidar els instruments per incentivar la mobilització dels habitatges desocupats cap al mercat de lloguer 
9. Focalitzar el programa de cessió en la captació d'habitatges de les entitats financeres o SAREB per a polítiques socials 

10. Mantenir el sistema de garanties als propietaris d'habitatges de lloguer 
11. Establir un control de preus sobre l'habitatge protegit i el preu del sòl 
12. Fomentar les polítiques de manteniment, conservació i rehabilitació d'habitatges 
13. Revisar la normativa sobre les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE) i fomentar la seva implantació. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 103.498.714,65
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 33.562.419,67
8 Variació d'actius financers 1.190.950,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 138.252.084,32

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7215. Agència de l'Habitatge de Catalunya Subsector: EDP 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Evitar la pèrdua d'habitatges per motius econòmics (OE10.1) 
 1. Facilitar el pagament del lloguer de l'habitatge. 
 2. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament 
 3. Facilitar allotjament als col·lectius de població amb especials dificultats per accedir a un habitatge. 
· Facilitar l'accés a l'habitatge en condicions assequibles (OE10.2) 
 1. Facilitar l'accés a l'habitatge protegit a la població 
 3. Millorar els processos d'adjudicació d'habitatges protegits 
· Incentivar l'entrada al mercat de lloguer d'habitatges desocupats (OE10.3) 
 2. Mantenir la xarxa de mediació per al lloguer social 
 3. Mobilitzar el parc d'habitatges en mans d'entitats financeres per destinar-los a polítiques social 
· Incentivar la recuperació de la promoció d'habitatge protegit de nova construcció (OE10.4) 
 2. Adoptar mesures de flexibilització en l'HPO en: les tipologies i règims de tinença, els terminis de qualificació i els processos d’adjudicació. 
· Promoure la rehabilitació (OE10.5) 
 1. Mantenir el parc d'habitatges existent en bones condicions 
 2. Prioritzar les actuacions de rehabilitació de: patologies, energètica i accessibilitat 
 3. Fomentar el manteniment dels edificis i habitatges com a requisit imprescindible per obtenir ajuts a la rehabilitació. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Habitatges del parc públic, gestionats per l'AHC, on s'han 
realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació Nombre OE10.5 7.069,00 6.529,00 7.000,00 4.500,00

2. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les 
borses d'habitatge de lloguer social Nombre OE10.3 2.584,00 1.500,00 2.000,00

3. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges del parc 
públic gestionats per l'AHC Nombre OE10.1 1.962,00 2.000,00 3.500,00

4. Nombre d'habitatges lliurats del parc públic de la Generalitat 
(administrats per l'AHC) Nombre OE10.2 1.440,00 2.000,00 1.500,00

5. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants 
d'habitatge protegit Nombre OE10.4 72.293,00 75.000,00 75.000,00

6. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o 
l'hipoteca, per evitar ser desnonats Nombre OE10.1 2.082,00 2.703,00 2.000,00 2.000,00

 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Atorgar les prestacions per al pagament del lloguer als col·lectius de població amb menys recursos 
2. Atorgar les prestacions d'especial urgència per al pagament de l'habitatge, per evitar execucions de desnonaments. 
3. Potenciar l'oficina (OFIDEUTE) per a mediació, quan hi ha perill de pèrdua de l'habitatge per arribar a acords previs als jutjats. 
4. Suport econòmic a entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió, que allotgen a col·lectius de població amb dificultats d'integració 
5. Reduir al mínim el temps de lliurament dels habitatges administrats per la Generalitat. 
6. Establir acords amb ajuntaments per adjudicar amb la màxima celeritat els habitatges del parc públic no ocupats. 
7. Revisar els criteris d'adjudicació dels habitatges del parc públic, d'acord amb l'administració local. 
8. Revisar els processos de gestió dels habitatges del parc públic que es queden buits i de les posteriors adjudicacions 
9. Suport a Oficines Locals i Borses d'Habitatge integrades a la XMLLS per incentivar la mobilització dels habitatges desocupats. 

10. Arribar a acords amb entitats financeres i SAREB per incorporar habitatges al programa de cessió per a polítiques socials. 
11. Donar garanties de l'habitabilitat dels habitatges a través de la cèdula. 
12. Consolidar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) per tal de vetllar per la qualitat del parc d'edificis d'habitatges construït. 
13. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns per a la rehabilitació d'habitatges i edificis. 
14. Rehabilitar i mantenir el parc públic titularitat de la Generalitat. 
15. Promoure edificis d'habitatges de substitució dins el Programa de Renovació Urbana. 

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 17.496.152,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 32.956.029,00
3 Despeses financeres 300.932,00
4 Transferències corrents 62.777.868,00
6 Inversions reals 503.567,00
7 Transferències de capital 25.900.000,00
8 Variació d'actius financers 100.000,00
9 Variació de passius financers 1.190.950,00
Total despeses 141.225.498,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 336




