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1. INTRODUCCIÓ, OBJECTIUS I MARC LEGAL 

1.1 ANTECEDENTS I CONTEXT 

L’Ajuntament de Sarrià de Ter és l’òrgan públic encarregat de determinar la política local sobre habitatge al municipi 

de Sarrià de Ter. L’Ajuntament detecta la necessitat de poder planificar les seves polítiques d’habitatge a través de la 

redacció d’un Pla Local de l’Habitatge que identifiqui les accions claus a desenvolupar en els propers anys adaptades 

a les necessitats reals del municipi.  

Els Plans Locals d’Habitatge són documents de caràcter tècnic que, partint d’un estudi sobre la situació de l’habitatge 

en un àmbit geogràfic determinat i de les condicions de context demogràfic, social i econòmic on es produeix, defineix 

les estratègies a desenvolupar i les actuacions a implementar des del govern local per tal de fomentar el dret dels 

ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. 

Segons la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, els PLH són l’instrument per determinar les propostes i compromisos 

municipals en matèria d’habitatge i, per tant, serà necessària la plena assumpció dels seus continguts per part dels 

òrgans públics municipals, l’acceptació i complicitat dels sectors relacionats en matèria d’habitatge, així com del 

conjunt de la ciutadania. 

 

1.2 OBJECTIUS GENERALS 

Els principals objectius que proposa assolir el present Pla Local d’Habitatge són:  

• Realitzar una acurada diagnosi de l’estat actual del municipi en matèria d’habitatge, tant a nivell de 
demanda com d’oferta, així com de les seves dinàmiques territorials i socials, tenint en compte les 
dinàmiques pròpies i les que deriven de la localització del municipi en el sistema urbà de Girona. 

• Dissenyar un procés de diàleg amb la ciutadania i els agents locals vinculats a les polítiques d’habitatge per 
identificar i consensuar els objectius del Pla Local de l’Habitatge 

• Realitzar una síntesi diagnòstica dels elements clau a desenvolupar en els propers anys. 

• Establir un pla d’actuació en matèria d’habitatge pel municipi pels propers anys, adaptat a les necessitats 
locals del municipi i preveien accions adequades a la seva escala social i territorial. 

 

1.3 MARC LEGAL 

1.3.1 MARC SECTORIAL 

 

La Llei del Dret a l’Habitatge (desembre 2007) 

Aquesta llei planteja un marc integral amb objectius que passen tant per la creació d’un parc específic d’habitatges 
assequibles; com per les actuacions sobre el parc existent en vista a la seva conservació i millora; i per la necessària 
incidència sobre el mercat lliure, regulant les relacions per la protecció del consumidor, la qualitat i els requisits 
exigibles als habitatges i les mesures d’intervenció administrativa en casos d’utilització anòmala. 

Amb una definició prèvia del que ha de ser avui dia un habitatge digne, establint la seva funció social com a límit al 
dret de propietat i considerant com a servei d’interès general la provisió d’habitatges per a polítiques socials, la llei 
s’organitza en 6 gran capítols que toquen tot el marc de l’habitatge: 

• Planificació territorial i programació 

• Qualitat del parc immobiliari 

• Protecció dels consumidors i usuaris 

• Protecció pública de l’habitatge 

• Règim sancionador 

• Col·laboració de notaris i registradors de la propietat 
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El Pla Local de l’Habitatge com a instrument de planificació i programació municipal es defineix en el primer d’aquests 
capítols: “Els Plans Locals d’Habitatge determinen les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i 
constitueixen la proposta marc per concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat”. 

 

Pla pel Dret a l’Habitatge (2014) - Departament de Territori i Sostenibilitat 

Aquest pla desenvolupa les actuacions dels programes socials que tenen una especial regulació per evitar que les 
persones perdin la seva llar, o en puguin gaudir d’una de nova. En aquest sentit, el Pla també formalitza un marc 
regulador cap a grans línies d’actuació transversals, introduint l’Ofideute, les oficines locals d’habitatge i les meses 
de valoració d’emergències socials.  

 

El Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya (PTSH) (Aprovació inicial, desembre 2018) - Departament de 
Territori i Sostenibilitat 

Aquest Pla és l’instrument de planificació i programació a llarg termini de les polítiques d’habitatge en el territori i, 
en conseqüència, ha de concretar l’aplicació de l’objecte i les finalitats de la legislació en matèria d’habitatge i establir 
directrius, objectius temporals, propostes operatives, indicadors de control, llindars de sostenibilitat, recomanacions 
i normes d’aplicació directa. 

L’objectiu general del Pla és aconseguir fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat a Catalunya d’acord amb les 
necessitats i característiques de cada llar i de cada territori, entenent com habitatge digne i adequat aquell que 
reuneix unes condicions de: preu, localització, entorn urbà, règim de tinença, estabilitat residencial, superfície, 
qualitat i demés aspectes físics que s’adeqüen a les necessitats i característiques de la llar, i permeten el lliure i 
complet desenvolupament de totes les persones membres d’aquesta llar. 

 

Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge  

Aquest Decret llei afronta els reptes immediats mitjançant mesures de reforç urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge, fonamentalment, mitjançant l'increment del parc d'habitatge protegit i de l'oferta general dels habitatges 
en règim de lloguer. 

Cal considerar que actualment aquest Decret es troba parcialment suspès.  

 

Decret Llei 1/2020 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge  

El Decret llei 1/2020 modifica el Decret Llei 17/2019 pel que fa a la definició d’habitatge buit, el qual estableix que 
esdevé habitatge buit “l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de 
més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una 
situació de dependència, l'abandonament de l'habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet 
que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució. L'ocupació sense títol legítim no 
impedeix que es pugui considerar buit un habitatge.” 

 

Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i 
de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge 

Aquesta llei permet a l'Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees amb mercat d'habitatge 
tens, i subjectar els contractes d'arrendament que s'hi concloguin a un règim de contenció de les rendes. 

El règim de contenció de rendes que estableix aquesta llei és una mesura congruent amb la configuració 
constitucional del dret de propietat, tal com el defineix l'article 33 de la Constitució, i és així mateix una mesura 
instrumental per a fer efectiu el dret també constitucional a un habitatge digne i adequat, emparat per l'article 47 de 
la Constitució. 

L'objecte d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge 
en què concorrin les circumstàncies següents: 
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• Que l'habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l'arrendatari. 

• Que l'habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d'habitatge 
tens. 

 

Decret Llei 50/2020 de mesures urgents per estimular la promoció d'habitatge amb protecció oficial i de noves 
modalitats d'allotjament en règim de lloguer  

En el context de la crisis sanitària en què viu immersa Catalunya, el present Decret Llei reforça la doble estratègia, 
definida en el Decret llei 17/2019, d'incrementar el parc d'habitatge protegit i facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer 
en tots els seus nivells (social, assequible o lliure), i garantir, així mateix, l'aplicació efectiva de la Llei 11/2020 de 
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. 

El present Decret llei aborda tres elements: 

• L'actualització dels preus de venda i les rendes màxims dels habitatges amb protecció oficial no regits pel 
sistema de determinació de preus i rendes establert pel Decret llei 17/2019, per garantir-ne la viabilitat 

• La configuració jurídica dels allotjaments amb espais comuns complementaris, per donar resposta a la 
demanda d'habitatge amb elements d'ús compartit 

• La incorporació de l'obligació legal de les administracions que disposin de dades o de documentació en 
relació amb rendes de lloguer, de cedir-les a les administracions competents i per exercir actuacions 
d'inspecció i control de la Llei 11/2020 i l'addició d' una mesura de contenció de les rendes de lloguer.  

 

1.3.2 MARC TERRITORIAL 

Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) (1995) - Departament de Territori i Sostenibilitat 

El Pla Territorial General de Catalunya defineix set àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials, basats en la 
funcionalitat territorial. El PTGC és l’instrument que defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per 
a Catalunya i, a la vegada, marc orientador de les accions que emprenen els poders públics per a crear les condicions 
adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais idonis i per aconseguir que la ciutadania tingui uns nivells de 
qualitat de vida semblants, independentment de l’àmbit territorial on visquin. 

El sistema de proposta de l’àmbit funcional de les Comarques Gironines per a Sarrià de Ter s’inclou en els sistemes 
per al reequilibri territorial de Catalunya. Són sistemes que tenen un potencial elevat de reequilibri, que gaudeixen 
d’un elevat potencial demogràfic i d’activitat, i que poden competir amb el sistema central metropolità. Aquests 
sistemes centralitzen àmbits funcionals territorials amplis amb sistemes urbans de pes considerable.  

 

Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) (2010) - Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines estableix unes determinacions i unes directrius que facilitaran el 
desenvolupament dels objectius amb continguts sòcio-econòmics, i delimita uns àmbits que han d’ajudar a la gestió 
supramunicipal de certes propostes d’ordenació, només resolubles a una escala de major detall, amb instruments 
propis del planejament urbanístic. 

• Àmbit del sistema urbà de Girona: L’escenari econòmic i demogràfic per a Catalunya a l’any 2026 inclou el 
municipi de Sarrià de Ter en un àmbit que té la perspectiva de millora de la connectivitat terrestre del seu 
entorn per l’augment previst de les capacitats de les carreteres N-II i C-25, la previsió de creació de l’Eix 
transversal ferroviari i de la seva trobada amb el ferrocarril Barcelona França en aquest entorn territorial. 
Aquestes millores fan d’aquesta una àrea una peça neuràlgica per al futur del territori de les comarques 
del Gironès i la Selva.  
L’estratègia de desenvolupament prevista per a Sarrià de Ter és d’un creixement moderat.  

POUM de Sarrià de Ter – 2018 – Ajuntament de Sarrià de Ter 

La figura de planejament municipal vigent és el Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat l’any 2018.  
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Els documents del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal volen compatibilitzar el necessari creixement de la població 
(necessari, especialment, per poder obtenir patrimoni de sòl municipal i possibilitar actuacions d’habitatges a preu 
assequible i obtenir sòls per a sistemes al servei de tota la població) i la formalització/finalització d’infraestructures 
als diferents grups d’habitatges existents amb la preservació dels recursos naturals i els valors paisatgístics (bàsics, a 
més a més, per mantenir els atractius del municipi) així com dels valors històrics i culturals. 

El POUM estima un creixement de la població municipal de 5.500 habitants l’any 2021 i un nombre de llars superior 
a 2.000 l’any 2017. 

Per tal de donar resposta a la demanda d’habitatges en el municipi de Sarrià de Ter el POUM contempla les següents 
actuacions: 

• Potencial d’habitatges en les parcel·les no edificades (entre 190 i 230 habitatges). 

• Potencial d’habitatges en polígons i sectors (1.608 habitatges) 

 

Pla de Desenvolupament Municipal (en redacció) 

Es tracta d’un pla actualment en redacció, encarregat als arquitectes Maria Bohigas i Jordi Duatis per tal de plantejar 
una propera revisió del POUM.  

 

1.4 METODOLOGIA DE TREBALL 

El procés de redacció del Pla Local de l’Habitatge ha de seguir un ordre estructurat per tal de donar resposta a les 
necessitats reals en matèria d’habitatge del municipi de Sarrià de Ter. Les principals fases de treball realitzades i que 
es desenvolupen en el present document són les següents: 

 

 

 

1.4.1 TASQUES PRÈVIES 

De forma prèvia a l’inici de les tasques d’anàlisi, diagnòstic i actualització del pla d’actuació s’ha realitzat una fase 
prèvia per tal d’analitzar l’estat actual del municipi, amb les següents accions:  

• Reunió inicial (3/08/2020) entre l’equip tècnic d’Anthesis Lavola, l’alcalde i els serveis tècnics de 
l’ajuntament, i la tècnica d’Habitatge de la Diputació de Girona. Es valora la situació actual del municipi i 
les problemàtiques relacionades amb l’habitatge.  

• Identificació de fonts estadístiques d’informació i centres d’habitatge estratègics, i determinació del 
planning dels treballs. 

 

1.4.2 ANÀLISI I DIAGNOSI 

En el Pla Local de l’Habitatge de Sarrià de Ter s’ha procedit a analitzar les dades sociodemogràfiques més recents que 
tenen incidència directa amb les polítiques i necessitat d’habitatge. A banda, s’ha procedit a incorporar elements que 
hagin tingut una incidència important en els darrers anys en relació a l’evolució del mercat de l’habitatge. 

A l’estudi s’incorpora un anàlisi que identifica les àrees d’oportunitat i millora i aquells elements en els que 
s’identifiqui una especial necessitat d’actuació.  

 

1.4.3 PLA D’ACTUACIÓ 

Amb les dades obtingudes s’han desenvolupat els objectius del Pla Local d’Habitatge de Sarrià de Ter amb els quals 
s’han basat les línies estratègiques principals d’actuació i un pla d’accions a desenvolupar en el període d’aplicació 
de l’actualització del PLH.  
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La concreció de les accions a desenvolupar es fa mitjançant unes fitxes que incorporen aquesta informació:  

• Línia estratègica de que formen part  

• Descripció de l’actuació  

• Agents implicats en la seva execució  

• Objectius a que dona resposta  

• Planificació temporal  

• Si es viable, identificació d’indicadors pel seu seguiment 

• Aproximació a les necessitats pressupostàries per a la seva execució  

Finalment s’ha realitzat un cronograma de desenvolupament de les accions i un pla de seguiment del Pla que permet 
fer un seguiment de la seva implantació i de la possible necessitat d’ajustos. 
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2. EL CONTEXT TERRITORIAL I MUNICIPAL 

2.1 MARC TERRITORIAL I URBANÍSTIC 

Sarrià de Ter és un municipi de la comarca del Gironès (província de Girona). Té una extensió de 4,2km2 i limita pel 
nord amb Sant Julià de Ramis; al sud i a l'est, amb Girona; i a l'oest, amb Sant Gregori. Forma part de l’àrea 
metropolitana de Girona.   

Els dos nuclis històrics de poblament de l’antic terme de Sarrià de Ter són Sarrià de Dalt (antic centre del municipi) i 
Sarrià de Baix (cap de municipi).  

Figura 1. Situació geogràfica 

 

Font: Anthesis Lavola 

Travessa el terme la carretera N-II de Barcelona a la Jonquera que enllaça dins el terme amb l’autopista AP-7 i amb 
la C-66 de Besalú a Palafrugell. El fet que el camí tradicional passi prop del Ter ha condicionat l’estructura urbanística 
de la població i l’evolució econòmica del municipi, potenciada per la proximitat de la ciutat. 

2.2 DINÀMIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Les dades que es presenten a continuació s’han obtingut tant del padró municipal, com dels principals instituts 
d’estadística del país, entre d’altres fonts d’informació. Conformen una anàlisi quantitativa del municipi, dels seus 
habitants i de les principals variables socioeconòmiques. 

 

2.2.1 POBLACIÓ 

La població de 2020 (inicis de desembre), segons dades facilitades per l’Ajuntament, és de 5.367 habitants, un 71% 
superior a l’any 1998. Durant els darrers 22 anys hi ha hagut una tendència de creixement poblacional continuada. 
Anualment hi ha una taxa de creixement anual del 2,5% durant el període analitzat. Tot i així, aquesta taxa des del 
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2013 es redueix força, generant un creixement anual entorn al 0,9%. Aquest creixement ve promogut pel propi 
creixement natural de la població però també per l’arribada de població de la mateixa comarca i província. 

Per l’any 2020 s’han inclòs dades del mes de març i desembre; període de l’actual crisi sanitària (COVID-19), ja que 
s’observa un augment del creixement de població. Si durant els darrers anys la taxa anual de creixement era entorn 
al 0,9%, entre l’1 de gener de 2020 i principis de desembre del 2020 la població ha incrementat un 3,8%. Aquest 
creixement sobtat pot explicar-se per la necessitat de la població resident a grans nuclis urbans a desplaçar-se a viure 
a municipis més petits, amb millor qualitat ambiental. 

Figura 2. Evolució de la població 1998-2020 (principis de desembre) 

 

Font: Anthesis Lavola 

El pes demogràfic del municipi de Sarrià de Ter dins la comarca del Gironès (2019) és baix ja que representa el 2,7% 
del total de la població de la comarca. Els municipis amb més de 10.000 habitants (3 dels 27 municipis de la comarca) 
representen el 74,1% del total de la comarca; aquests municipis són Cassà de la Selva, Salt i Girona. Un segon grup 
de municipis són els que tenen més de 5.000 habitants (com és el cas de Sarrià de Ter). Aquests representen el 9,8% 
de la població de la comarca. Per tant, la majoria de municipis (13 dels 27) tenen una població inferior a 1.000 
habitants, i tenen un pes demogràfic comarcal inferior a l’1%. 

Sarrià de Ter forma part de l’àrea metropolitana de Girona, que actua com a centre neuràlgic d’aquesta zona pel que 
fa als serveis urbans principals; tot i que Sarrià de Ter compta amb dues escoles (escola bressol i escola de primària) 
i un CAP. L’àrea metropolitana està formada per 8 municipis; Girona, Salt, Sarrià de Ter, Quart, Fornells de la Selva, 
Vilablareix, Aiguaviva i Sant Gregori. El pes demogràfic que representen esdevé el 79% de tota la comarca. 

Taula 1 - Població i pes demogràfic dels Municipis del Gironès (2019) 

Municipi Total Pes comarcal  Municipi Total Pes comarcal 

Aiguaviva 756 0,4%  Madremanya 283 0,1% 

Bescanó 4.960 2,6%  Quart 3.724 1,9% 

Bordils 1.779 0,9%  Salt 31.362 16,2% 

Campllong 547 0,3%  Sant Andreu Salou 155 0,1% 

Canet d'Adri 723 0,4%  Sant Gregori 3.817 2,0% 

Cassà de la Selva 10.380 5,4%  Sant Joan de Mollet 507 0,3% 

Celrà 5.452 2,8%  Sant Jordi Desvalls 761 0,4% 

Cervià de Ter 968 0,5%  Sant Julià de Ramis 3.515 1,8% 

Flaçà 1.093 0,6%  Sant Martí de Llémena 633 0,3% 

Fornells de la Selva 2.650 1,4%  Sant Martí Vell 252 0,1% 

Girona 101.852 52,5%  Sarrià de Ter 5.170 2,7% 
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Municipi Total Pes comarcal  Municipi Total Pes comarcal 

Juià 323 0,2%  Vilablareix 2.897 1,5% 

Llagostera 8.453 4,4%  Viladasens 200 0,1% 

Llambilles 696 0,4%     

Font: Anthesis Lavola a partir de dades d’IDESCAT 

Segons dades publicades per Municat, el 99% de la població viu al nucli urbà de Sarrià de Ter i l’1% restant esdevé 
població disseminada.  

Dels 5.367 habitants a l’octubre de 2020, el 9% (489) són d’origen estranger, un percentatge molt superior a l’any 
2000 quan només hi havia 5 habitants estrangers. Aquesta proporció és molt més baixa que l’àrea metropolitana 
(17%), la comarca (20%) i la mitjana catalana (16%). Els principals orígens de la població estrangera són Romania, 
Hondures, Marroc i Colòmbia. 

Taula 2 - Població estrangera i pes demogràfic (2019) 

Àmbit Total Pes demogràfic 

Sarrià de Ter* 489 9% 

Àrea Metropolitana de Girona 33.648 17% 

Gironès 39.626 20% 

Catalunya 1.259.013 16% 

Font: Anthesis Lavola a partir de dades d’IDESCAT i *dades de l’ajuntament de Sarrià de Ter (2020) 

Segons dades facilitades per l’ajuntament, hi ha registrades 2 persones identificades que no tenen documentació i 
109 que disposen de NIE. 

En general hi ha un major nombre de dones que d’homes; i per franges d’edat hi ha un 17% tant de població jove 
(<15 anys) com major de 65 anys. La proporció de població estrangera és lleugerament més alta en dones que en 
homes; però en tots els casos són menors de 70 anys. 

En edats més avançades, majors de 70 anys, el nombre de dones és superior al d’homes. Pel que fa a la població jove, 
per franges quinquennals, s’observa un major nombre de menors de 10 anys que població entre 10 i 30 anys. La taxa 
bruta de naixement de 2018 a Sarrià de Ter és de 9,14, un valor similar a la mitjana comarcal (9,06). 

 
Figura 3. Piràmide de població de Sarrià de Ter 2019 

 

Font: Anthesis Lavola a partir de dades d’IDESCAT 
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La proporció de la població per edats s’ha mantingut força similar durant els darrers anys. Destaca un petit repunt 
del nombre de la població menor de 14 anys i de 35 a 49 anys, així com una lleugera disminució de la franja d’edat 
entre 15 i 34 anys. La franja d’edat majoritària des de 2005 és la de població entre 35 i 49 anys.  

Figura 4. Evolució de la població de Sarrià de Ter per trams d'edat 2005-2019 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

La distribució per edats de la població permet conèixer els índex de dependència que hi ha al municipi, és a dir, la 
capacitat que té la població en edat de treballar per a sostenir a la població que no pot fer-ho per ella mateixa 
(dependent). 

A la taula següent es mostra com, en general, els índex de dependència de població major de 65 anys, són majors 
respecte l’àrea metropolitana de Girona. En el cas de l’índex de dependència juvenil, l’índex de l’àrea metropolitana 
i de la comarca superen lleugerament l’índex de Sarrià de Ter; i per tant podem considerar una tendència a 
l’envelliment de la població.  

L’evolució entre el grau de dependència entre el 2010 i el 2019 és major principalment pel que fa a la població major 
de 65 anys. Exceptuant l’índex d’envelliment, la resta han incrementat lleugerament. El fet que l’índex esdevingui un 
valor superior a 100 reflecteix que hi ha un nombre de persones grans superior a les persones joves.  

En conclusió es tracta d’una situació generalitzada en països desenvolupats on hi ha una població envellida la qual és 
molt superior a la població més jove. Aquest fet genera importants problemes socioeconòmics. Aquesta situació 
genera una necessitat creixent d’un servei de cures per a la gent més gran, ja que la població més jove no pot fer-
se’n càrrec. 

Taula 3 - Índex de dependència 2019 (entre parèntesis les dades de 2010) 

 
Índex 

envelliment 
Índex 

sobreenvelliment 
Índex dep. 

juvenil 
Índex dep. 
gent gran 

Índex dep. 
global 

Sarrià de Ter 
98,19 

(110,53) 
19,33 

(14,23) 
25,91 

(22,99) 
25,44 

(25,41) 
51,35 

(48,40) 

Àrea Metropolitana 
de Girona 

83,99 
(75,21) 

16,76 
(15,16) 

26,40 
(24,60) 

22,17 
(18,50) 

48,57 
(43,11) 

Gironès 
84,59 

(78,06) 
17,14 

(14,79) 
26,58 

(24,87) 
22,48 

(19,41) 
49,06 

(44,28) 

Catalunya 
123,09 

(108,04) 
16,83 

(13,76) 
23,16 

(22,37) 
28,51 

(24,17) 
51,67 

(46,55) 
Índex d'envelliment: Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de menys de 15 anys. 
Índex de sobreenvelliment: Població de 85 anys i més per cada 100 habitants de 65 anys i més. 
Índex de dependència juvenil: Població de menys de 15 anys per cada 100 habitants de 15 a 64 anys. 
Índex de dependència de la gent gran: Població de 65 anys i més per cada 100 habitants de 15 a 64 anys. 
Índex de dependència global: Població de 65 anys i més, i població de menys de 15 anys per cada 100 habitants de 15 a 64 
anys 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 
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Pel que fa al lloc de naixement de la població de Sarrià de Ter, l’any 2000 la població nascuda a Catalunya i a la resta 
de l’estat representava el 97% del total de la població, mentre que el 2019 el percentatge s’ha reduït al 89%. Des del 
2008 el percentatge de població nascuda a Catalunya i la resta de l’estat s’ha estabilitzat entre el 89%-90%. Això ha 
representat un augment del percentatge de la població estrangera a Sarrià de Ter, el qual amb 19 anys ha passat del 
2,8% el 2000 fins a l’11,5% el 2019. Les principals nacionalitats de la població estrangera són d’Hondures (81), 
Colòmbia (67), Romania (59), Marroc (58) i França (33).  

 

Figura 5. Població segons lloc de naixement 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

 

 

Elements més rellevants 

• A principis de desembre del 2020 hi ha 5.367 habitants (el 2019 n’hi havia 5.170 habitants). Durant 

els darrers 22 anys hi ha hagut una tendència de creixement poblacional (+71%) bàsicament basat 

en l’arribada de població estrangera, l’increment de taxa de natalitat municipal i l’arribada de 

població de la mateixa província.   

• La població de Sarrià de Ter representa el 2,7% dins del Gironès. Tot i ser un valor baix es situa entre 

els 6 municipis més poblats de la comarca, fet que mostra caràcter metropolità i la seva dependència 

de nuclis més grans com la capital de comarca, Girona, per a l’accés als principals serveis.  

• El 99% de la població viu al nucli de Sarrià de Ter.  

• L’11,5% dels habitants són d'origen estranger i són el part de la causa del creixement de la població 

als darrers anys, fet que té una implicació en el model d’habitatge disponible al mercat.  

• Hi ha un equilibri entre homes (49%) i dones (51%). 

• La franja d’edat majoritària des de 2005 és de la població entre 35 i 49 anys i es detecta un progressiu 

increment de la població més jove, els darrers anys (+3% des de 2005). Aquest és un element a tenir 

en compte en tant que hi ha tendència creixent de gent jove que vol accedir al primer habitatge. 

• Hi ha un grau de població dependent important i cada vegada major pel procés d’envelliment de la 

població. 

• Existeix per tant un repunt de gent jove i de la taxa d’envelliment, fet important per la previsió i 

demanda d’habitatge. 
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2.2.2 PROJECCIÓ DEMOGRÀFICA 

En aquest estudi s’ha fet servir el mètode de projecció de població municipal que l’Institut d’Estadística de Catalunya 
recomana i facilita. Les dades de població projectada vigents actualment són les projeccions de població de Catalunya 
2038-2061 (base 2018), que ofereixen resultats comarcals fins al 2038 i resultats per a Catalunya fins al 2061, prenent 
com a any base el 2018. 

IDESCAT realitza les seves pròpies projeccions demogràfiques a nivell comarcal. Les dades projecten tres escenaris 
diferenciats, un de creixement baix, un de creixement moderat, i un de creixement alt. Tots tres escenaris 
contemplen tant l’evolució de la població segons el creixement natural de la mateixa, com el creixement o el 
decreixement resultant dels fluxos migratoris. Realitzant l’operació de traslladar els resultats comarcals (Gironès) al 
municipi de Sarrià de Ter resulten les següents projeccions: 

Figura 6. Projeccions demogràfiques extrapolades a Sarrià de Ter, 2019-2038 

 

Any Projecció Baix Projecció Mitjà Projecció Alt 

2019 5.170 5.170 5.170 

2020* 5.367 5.367 5.367 

2025  5.462   5.620   5.772  

2030  5.523   5.837   6.161  

2035  5.562   6.050   6.550  

2038  5.574   6.170   6.780  

*Les dades del 2020 corresponen al mes d’octubre 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT i de l’Ajuntament de Sarrià de Ter 

 

A partir dels valors absoluts projectats per cada any s’obté la variació de la població interanual i es calcula el 
percentatge de variació interanual en base a aquests valors. A partir de la població del desembre del 2020 de Sarrià 
de Ter, s’ha aplicat el percentatge de variació interanual per tal de projectar de forma estimada l’evolució que tindrà 
la població del municipi d’aquí a l’any 2038 sota els tres escenaris que es contemplen per a la comarca del Gironès. 
A partir d’aquesta hipòtesis, segons l’IDESCAT la població al 2038 en un escenari baix estaria al voltant dels 5.574 
habitants, en un escenari mitjà sobre els 6.170 i en un escenari alt sobre els 6.780. Tenint en compte l’evolució dels 
darrers anys, s’estima que l’escenari més probable és el que presenta un creixement mitjà. 
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El POUM preveu un increment de població on estima que l’any 2021 hi haurà més de 5.500 habitants. En aquest cas 
no concorda l’estimació de creixement feta al POUM amb la previsió prevista a la present actualització del Pla Local 
d’Habitatge. Pel present estudi s’ha considerat les dades de context de l’IDESCAT´.  

 

 

2.2.3 DADES ECONÒMIQUES 

Com es pot observar a la figura següent, el sector amb major pes dins l’activitat econòmica municipal és el sector 
serveis amb un 70%, seguit de la indústria, la construcció i l’agricultura.  

Figura 7. Pes per sectors de l'activitat econòmica municipal 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades XIFRA Diputació de Girona 

 

La població activa local registrada esdevé el 49% del total (2.517 habitants), majoritàriament persones entre 35 i 54 
anys (55%). 

La població ocupada del municipi durant el 2n trimestre de 2020 és de 2.400 habitants (XIFRA, Diputació de Girona), 
i representa el 95% de la població activa de Sarrià de Ter.  

Segons dades de 2011 de la Diputació de Girona (Xifra), el 70% de la població resident treballava fora del municipi. 

L’atur registrat durant el mes d’octubre de 2020 és del 9,46%, un valor molt inferior a la mitjana comarcal (12,56%) 
segons l’informe “Atur per comarques i municipis” de l’Observatori del Treball i Model Productiu. La franja d’edat 
amb un major atur registrat són els majors de 55 anys (31%). 

Analitzant l’evolució de l’atur al municipi s’observa una tendència a incrementar tot i que durant els anys de crisis 
econòmica és quan es registrà un major nombre d’aturats. Pel que fa a la diferència per sexes, entre 2005-2008 i des 
de 2016 l’atur ha sigut major per les dones que pels homes. En canvi entre 2008-2016, on s’inclouen els anys de crisis 
econòmica, no hi ha hagut variació entre homes i dones referent a l’atur. Al següent gràfic, queda relaxat la crisi 
sanitària actual, ja que amb dades de novembre de 2020 l’atur ha incrementat un 43% amb un any. 

Elements més rellevants 

• S’estima una població entorn als 6.170 habitants el 2038 a partir de la projecció mitjà de l’IDESCAT. 

• És rellevant tenir en compte que si la taxa de natalitat segueix la tendència creixent dels darrers 

anys, les polítiques d’habitatge són un element important per retenir població jove del municipi i 

atraure població jove de l’entorn i oferir un parc d’habitatge suficient i d’acord amb la nova 

demanda. 
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Figura 8. Evolució de l'atur entre 2005 i 2020 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT (2005-2019) i dades Xifra pel 2020 (dades fins novembre) 

 

Tot i la tendència de l’atur creixent des de 2005, entre 2012 i 2019 s’ha produït una reducció del 47% del nombre de 
persones a l’atur. Observant l’atur registrat mensualment des del 2017, hi ha una pauta similar fins el 2019. L’any 
2020, motivat per la crisi sanitària (COVID-19) des del mes d’abril es registren uns valors molt per sobre als anys 
anteriors; valors similars al 2016. Cal tenir en compte que entre març i novembre l’atur ha incrementat un 28%.  

Figura 9. Evolució mensual de l’atur a Sarrià de Ter. 2017-2020 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades XIFRA Diputació de Girona 

 

Analitzant l’atur per sectors, el serveis són els que enregistren un major volum d’atur, seguit de la industria i 
l’agricultura. Tot i que el 2019 hi va haver un important retrocés de l’atur al sector de la construcció, amb les dades 
de 2020 (fins al mes de novembre) s’aprecia un augment d’aquest, superior al registrat el 2018. Pel que fa als serveis, 
des del 2018 hi ha una lleugera tendència a disminuir. A la resta de sectors, els valors del 2019 són molt semblants 
als del 2012. 
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Figura 10. Evolució de l'atur per sectors (2012-2020) 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT (2012-2019) i dades Xifra pel 2020 (dades fins al novembre) 

 

Les dades d’afiliació a la seguretat social, des del 2012 a l’actualitat a Sarrià de Ter, mostren com es manté la 
predominança del sector serveis com a sector hegemònic al municipi. A més, també es pot observar com el sector 
de la indústria ha augmentat lleugerament, sobretot des de 2017. L’agricultura és l’únic sector que des del 2012 ha 
anat reduint el nombre d’afiliacions; havent-hi 23 el 2012 i 14 el 2020 (fins setembre). 

 

Figura 11. Evolució de les afiliacions a la seguretat social a Sarrià de Ter durant el període 2012 – 2020 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

 

Estadísticament, s’utilitza la Renda Familiar Disponible Bruta per habitant (RFDB) com a indicador per mesurar els 
ingressos disponibles pels residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi i, per tant, també a 
l’habitatge. L’IDESCAT calcula la RFDB per a tots aquells municipis de més de 5.000 habitants i per a les capitals 
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comarcals. Tot i que actualment Sarrià de Ter té 5.170 habitants, IDESCAT no publica aquesta dada. S’utilitzarà doncs 
l’evolució de la RFDB comarcal, en no disposar doncs de la RFDB pròpia del municipi. 

 

Figura 12. Renda Familiar Disponible Bruta per habitant al Gironès i a Catalunya 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

L’evolució de la RFDB mostra una tendència similar al Gironès i a Catalunya, fins als anys de la crisi econòmica. 
Ambdós territoris mostren una tendència a la baixa durant el període 2009 – 2013, tot i que molt més pronunciada 
a nivell comarcal. A partir del 2011 Catalunya inicia una tendència a l’alça fins al 2017 (última dada disponible), que 
mostra un recuperació econòmica després dels anys de crisi. El cas del Gironès segueix la tendència a la baixa fins el 
2013, any que inicia la recuperació, més pronunciada a partir de 2015. 

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) és una prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida 
digna a les persones i a les unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per promoure'n l'autonomia i la 
participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i de percepció periòdica. 

Segons dades publicades a IDESCAT, tant el 2018 com el 2019 es van adjudicar una mitjana d’11 prestacions les quals 
beneficiaven a 22 persones. L’import anual al 2019 representava 94.638€. 

A partir de dades facilitades per Serveis Social de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, durant el novembre del 2020 s’han 
detectat 25 famílies amb dificultats d’accés a l’habitatge, les quals representen uns 75 persones. Majoritàriament es 
tracta de famílies monoparentals, persones amb problemàtiques de salut, amb ingressos nuls o molt precaris. De 
totes aquestes famílies, n’hi ha hagut 5 que han realitzat una demanda d’habitatge a Serveis Socials. Per altre banda 
es detalla que 3 famílies han sigut beneficiàries de la Mesa d’Emergència i una família s’ha inclòs al Programa 60/40 
(pis propietat de l’Ajuntament i amb lloguer social). 

El Programa 60/40 és un recurs econòmic que té per finalitat ajudar als casos amb valoració favorable de la Mesa de 
Valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya, quan les administracions actuants no 
disposen de cap altra alternativa de reallotjament, creant un mecanisme de col·laboració entre la Generalitat i 
l’administració local.  

A més a més, hi ha hagut dues famílies que han demanat informe social per lloguer social amb entitats bancàries.  
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Elements més rellevants 

 

• L’activitat econòmica municipal principal és el sector serveis (70%) 

• El 2019 ha continuat el retrocés de l’atur al sector de la construcció. El sector serveis és el sector 
que registra més atur. 

• La crisi sanitària ha fet incrementar l’atur un 28% entre març i novembre 

• El sector serveis és el que registra un major volum d’afiliacions a la seguretat social. 

• La RFDB del Gironès va disminuir dràsticament entre 2010-2011. Des del 2013 s’ha iniciat una 
recuperació, més pronunciada a partir del 2015.  

• El 2019 es van adjudicar una mitjana d’11 prestacions de la Renda Garantida de Ciutadania 

• El novembre del 2020: 
o S’han detectat 25 famílies amb dificultats d’accés a l’habitatge 
o 3 famílies beneficiàries de la Mesa d’Emergència  
o 1 família s’ha inclòs al Programa 60/40 
o 2 famílies que han demanat informe social per lloguer social amb entitats bancàries. 
o  
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3. EL PARC D’HABITATGE 

3.1 RECURSOS I INSTRUMENTS MUNICIPALS 

El PLH compta amb els recursos municipals, que per la seva dimensió, no disposen ni de departaments ni de serveis 
específics dedicats a política d’habitatge. També compta amb els recursos del Consell Comarcal del Gironès, entitat 
que gestiona l’Oficina d’Habitatge Comarcal que dona suport a les polítiques municipals d’habitatge. 

Sarrià de Ter disposa d’un punt d’informació d’habitatge des del 2017, on es dona informació en matèria d’habitatge 
a tots els veïns i veïnes del municipi.  

Per altre banda, el municipi està dotat de les següents ordenances fiscals relacionades amb l’habitatge: 

Ordenança Fiscal Núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles.  

• Tenen dret a una bonificació a la quota íntegra del 50% per un període de com a mínim la durada de l’obra 

i que com a màxim no pot ser superior a tres anys. 

• Tenen dret a una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius 

següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els habitatges 

que resultin equiparables a aquests d’acord amb la normativa d’aplicació de la CCAA 

• L’efecte de la concessió de les bonificacions comença a partir de l’exercici següent a la data de la sol·licitud 

i no pot tenir caràcter retroactiu. 

• Els habitatges que duguin a terme obres de reforma o millora de les seves instal·lacions amb l’objectiu 

d’afavorir l’estalvi i eficiència energètica, així com la producció d’energies renovables gaudiran d’una 

bonificació de com a màxim el 15% en la quota íntegra de l’impost de bens immobles (IBI) durant els primers 

10 anys posteriors a la seva instal·lació d’acord amb uns barems específics i sempre que aquestes siguin 

compatibles amb les normes urbanístiques. 

• Es concedirà durant els cinc anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges amb el distintiu 

“Segell Verd” (nivell B), una bonificació anual equivalent al 25% de l’import de l’impost sobre béns immobles. 

Es concedirà l’esmentada Bonificació un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa 

quedi constància del compliment dels requisits del distintiu “Segell Verd”. 

Es concedirà durant els cinc anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges amb el distintiu 

“Segell Verd” (nivell A), una bonificació del 50% de l’import de l’Impost sobre béns immobles. Es concedirà 

l’esmentada bonificació un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa quedi 

constància de l’acompliment dels requisits del distintiu “Segell Verd”. 

La bonificació esmentada a l’apartat anterior s’aplicarà directament per part de l’Ajuntament al pagament 

del 25% de la quota de l’IBI del l’immoble objecte de la subvenció. 

• Tindran una bonificació del 50% a la quota íntegra de l’impost per locals que cedeixin aparadors, i una 

bonificació del 95% a la rehabilitació integral dels edificis del carrer Major catalogats, executats durant l’any 

de la rehabilitació. 

• S’aplicarà un recàrrec del 50% de l’IBI als immobles desocupats dels propietaris de 3 o més immobles. 

 

Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

• Tindran una bonificació del 95%: 

o Les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal 

per concorre circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment del treball que 

justifiquin tal declaració. 

o Les obres de rehabilitació de façanes en tot el terme municipal i de correcció de patologies 

estructurals tècnicament acreditades. 
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o Les construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporen sistemes per l’aprofitament tèrmic 

o elèctric de l’energia solar. L’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics 

solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un 

projecte integral, l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de l’aigua, l’aïllament acústic o l’eliminació de 

PVC. 

o Gaudiran d’una bonificació del 10 per cent (nivell A) i del 5 per cent (nivell B) en la quota de l’impost, 

aquelles obres de nova construcció o rehabilitació que s’acullin al “Segell Verd”. 

o Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o 

millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui l’eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora 

de l’accessibilitat als edificis per part de persones amb una discapacitat que afecti la seva mobilitat. 

 

L’ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa de residus 

• Tindran una bonificació del 100% el 1r any, 50% el segon i 25% el tercer, l’obertura de negocis nous al 

municipi 

 

3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL PARC ACTUAL  

3.2.1 PARC D’HABITATGE 

El nombre d’habitatges familiars a Sarrià de Ter ha augmentat passant dels 1.193 habitatges, l’any 1991, als 2.099, 
l’any 2011 segons dades publicades a l’IDESCAT. Per altre banda, el programa XIFRA de la Diputació de Girona 
especifica que entre el 2012 i el 2018 s’han finalitzat 36 habitatges; i per tant a 2019 es registren 2.135 habitatges.  

Malauradament no es disposa de dades posteriors a 2011 dels habitatges segons tipologia, però, en la franja de 
temps considerada (1991-2011) es pot observar un augment dels habitatges principals, un descens dels secundaris i 
habitatges buits (des de 1991). En aquest darrer cas, i a partir de dades del consum d’aigua de 2019, facilitades per 
Aigües de Girona, s’ha estimat un total d’uns 203 habitatges buits (o infrautilitzats). En aquest cas, per tant, entre 
2011 i 2019 han incrementat un 38%. 

Figura 13. Evolució dels habitatges segons règim d’utilització 1991-2019 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT (fins 2011), programa Xifra (total 2019), aigües de Girona (buits 2019) 
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Comparant la situació de 2011 de Sarrià de Ter amb l’àrea metropolitana de Girona i la pròpia comarca, s’observa 
com Sarrià de Ter té un major nombre d’habitatges principals i un volum d’habitatges secundàries i buits molt inferior 
en comparació amb l’àrea metropolitana i la comarca, les quals presenten situacions molt similars.  

Taula 4 – Habitatges familiars, segons règim d’utilització, 2011 

Habitatges familiars Sarrià de Ter 
Àrea metropolitana 

de Girona 
Gironès 

Principals 92% 84% 82% 

Secundaris 1% 4% 6% 

Buits 7% 12% 12% 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT (fins 2011) 

A partir de les dades de 2019 facilitades per Aigües de Girona, s’han localitzat els 203 habitatges buits (o 
infrautilitzats). Com s’observa al mapa següent la majoria d’aquests habitatges es localitzen al nord-est del municipi; 
és a dir al nucli antic del municipi. Tot i així, entorn al Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer (a l’oest de la N-IIa) també 
s’identifica un volum important d’habitatges. 

Figura 14. Ubicació dels habitatges buits (o infrautilitzats) 

 

Font: Anthesis Lavola a partir de dades d’Aigües de Girona 

L’evolució dels habitatges iniciats i acabats a Sarrià de Ter segueix una mateixa tendència des de 1992. S’observa una 
tendència molt marcada fins al 2008 d’increment dels habitatges iniciats (i també acabats) amb un descens el 2001 i 
2002. A partir del 2009 la crisis econòmica deixa constància de l’aturada del sector de la construcció i la poca activitat 
constructiva, tot i que el 2018 i 2019 sembla intuir-se un lleu repunt. 
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Figura 15. Evolució dels habitatges iniciats i acabats 1992-2019 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

 

Les dades del nombre d’habitacions pels habitatges principals de 2011 publicades a IDESCAT, no disposa d’informació 
del nombre d’habitatges amb 1, 2, 8 o més de 9 habitacions; i per tant hi ha un total de 85 habitatges dels quals no 
se’n té informació. Tot i així, analitzant les dades publicades, la majoria tenien entre 4 i 6 habitacions; representant 
el 80% del total d’habitatges.  

Analitzant la comparativa amb dades de 1991 i 2001, la tendència és a haver-hi més habitatges amb menys 
habitacions. S’estima que aquesta tendència s’ha mantingut fins l’actualitat, ja que es tendeix a la construcció 
d’habitatges més petits per a menys persones.  

Figura 16. Habitatges principals per nombre d’habitacions 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

L’any 2019 al cadastre municipal hi consten 79 ha. de superfície de parcel·les urbanes, de les quals 15 ha. són sense 
edificar i 64ha (81%). són edificades. Per altre banda hi ha 318 parcel·les rústiques, de les quals el 35% es destina a 
pastures, un 35% a espècies de fusta (creixement ràpid majoritàriament) i un 19% a conreu de secà.  
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Actualment (2019) es registren 3.618 unitats de béns immobles, dels quals 2.123 són residencial i la resta es destinen 
majoritàriament a magatzem (24%), oci i hostaleria (5%), comercial (4%) i industrial (3%). Un 5% esdevé sòl vacant.  

Els habitatges familiars de Sarrià de Ter són, majoritàriament, edificis d’un únic habitatge, essent minoritaris els 
edificis de més d’un habitatge. Segons dades de l’INE, el 2011 hi havia 548 edificis amb 1 únic habitatge (88% del 
total d’edificis). De la resta d’edificis, 19 tenen 2 habitatges (3%), 24 entre 5 i 9 habitatges (4%) i 21 entre 10 i 19 
habitatges (3%). Per tant, es tracta d’un municipi on hi predominen les cases unifamiliars (d’un o més pisos). 

Pel que fa a l’ocupació mitjana de la llar, tot i que no es disposen de dades actualitzades pel municipi de Sarrià de 
Ter, s’ha analitzat la variació dels darrers anys a Catalunya. Per altre banda, segons el Pla Local d’Habitatge de Girona 
de 2019 s’afirma que la variació de la ocupació mitjana no ha variat durant els darrers anys, ni a la ciutat de Girona 
ni a l’àrea metropolitana. Per tant, es considera que actualment hi ha una ocupació mitjana aproximada de 2,6 
habitants/llar, igual que l’any 2011; però inferior a la ocupació del 2001 (2,8).  

Segons informació obtinguda de l’Oficina de l’habitatge del consell comarcal, actualment Sarrià de Ter no disposa 
d’habitatge de lloguer social. Durant l’any 2019 s’han tramitat 11 ajudes a l’habitatge de lloguer i s’han registrat 13 
sol·licituds de cerca d’habitatge de protecció oficial. Entre 2016-2019 s’han tramitat 3 meses d’emergència a 
l’Agència de l’Habitatge.  

 

3.2.2 ANTIGUITAT DEL PARC D’HABITATGE 

Segons dades del cadastre de 2019 la majoria de construccions al municipi de Sarrià de Ter són construccions fetes 
entre el 1990 i el 2009. Un 38% del parc és construït abans del 1990 i tant sols un 7,7% són construccions posteriors 
a l’any 2009. Per altre banda, hi ha un 4,6% de sòl vacant.  

A partir de dades de l’INE, l’estat d’edificació dels habitatges es cataloga com a “ben conservat”. Aquells edificis 
qualificats amb un estat de “deficient” o “dolent” són aquells construïts anteriorment a 1950 i representen un 1% 
del total. 

Figura 17. Antiguitat de les construcció a Sarrià de Ter. 2019 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades XIFRA (DDGI) 

L’any de construcció de l’edifici és important a l’hora de saber quina normativa tèrmica aplicava en la seva construcció 
i permet conèixer el comportament tèrmic dels diferents tancaments que composen l’edifici. La certificació 
energètica dels edificis permet conèixer les característiques energètiques i les despeses econòmiques que es 
generaran. 

L’etiqueta de qualificació energètica d’un habitatge proporciona una classificació en lletres amb un valors per dos 
conceptes: 
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• Consum d'energia primària. Mesurat en kWh/m2any.  

• Emissions de CO2. 

Figura 18. Escala de qualificació energètica 

 

Font: Institut Català d’Energia 

 

El portal ENERPAT, amb dades d’ICAEN, publica per cada municipi l’eficiència energètica dels habitatges registrats. 
En el cas de Sarrià de Ter, es comptabilitzen 160 habitatges; els quals majoritàriament tenen una qualificació 
energètica E o inferior. Aquesta situació es repeteix a tots els municipis de l’entorn.  

Figura 19. Qualificació energètica dels habitatges de Sarrià de Ter 

 

Font: ENERPAT 

 

En comparació amb la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana de Girona, Sarrià de Ter és el que registra un major 
percentatge (93,1%) d’habitatges amb una qualificació energètica entre E, F i G. El segueixen Salt i Girona els quals 
superen el 90% del total d’habitatges.  
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A nivell global, tant a la comarca del Gironès com a la província de Girona, el major percentatge d’habitatges tenen 
una qualificació energètica E (majoritàriament) o G. 

Taula 5 – Qualificació energètica dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Girona, el Gironès i la província de Girona 

 Nº habitatges A B C D E F G 

Girona 7.471 0,0% 0,1% 1,1% 8,3% 62,9% 11,7% 15,9% 

Salt 1.695 0,1% 0,1% 0,6% 6,8% 60,2% 12,1% 20,2% 

Sarrià de Ter 160 0,0% 0,0% 1,3% 5,6% 54,4% 10,6% 28,1% 

Quart 124 4,0% 6,5% 0,8% 9,7% 50,0% 12,9% 16,1% 

Fornells de la 
Selva 

98 4,1% 5,1% 1,0% 10,2% 57,1% 9,2% 13,3% 

Vilablareix 53 1,9% 15,1% 0,0% 5,7% 35,8% 13,2% 28,3% 

Aiguaviva 17 0,0% 0,0% 0,0% 23,5% 52,9% 11,8% 11,8% 

Sant Gregori 141 5,7% 15,6% 2,1% 7,8% 44,0% 9,2% 15,6% 

Gironès 11.510 0,3% 0,6% 1,1% 8,1% 60,3% 12,0% 17,7% 

Província de 
Girona 

54.012 0,4% 0,8% 1,1% 6,9% 53,8% 13,2% 23,9% 

Font: Anthesis Lavola amb dades de ENERPAT 

 

3.2.3 RÈGIM DE TINENÇA DELS HABITATGES 

El règim de tinença més comú a Sarrià de Ter és el règim de propietat. Segons les dades més recents publicades a 
IDESCAT, el 2011 el 89% dels habitatges principals eren de propietat. Aquest elevat percentatge implica que el règim 
de lloguer té un pes molt petit al municipi, en comparació a l’àrea metropolitana de Girona (70%) i a la resta de la 
comarca (71%). 

3.2.4 OFERTA D’HABITATGES TURÍSTICS 

El terme municipal de Sarrià de Ter, actualment no disposa d’oferta d’equipaments turístics ja que els dos hotels que 
existien estan tancats. Tot i així, s’identifiquen 2 habitatges turístics que ofereixen un total de 4 places. Aquests 
apartaments turístics estan registrats a la plataforma AIRBNB. 

 

3.2.5 CÀLCUL DEL PREU DE L’HABITATGE 

El preu mitjà de l’habitatge el 2019 a la comarca del Gironès oscil·la entre els 1.722€/m2 construït d’obra nova i els 
1.589€/m2 construït en habitatges de segona mà. Entre el 2015 i el 2019 els preus han incrementat, en el cas de 
l’obra nova un 23% i en el cas dels habitatges de segona mà un 26%.  

Per tal de poder analitzar el mercat de l’habitatge al municipi de Sarrià de Ter s’ha consultat l’oferta que publiquen 
diferents portals com Habitaclia, Idealista, Milanuncios i Fotocasa. A continuació es mostra l’oferta actual de compra 
d’habitatge, consultada a principis del mes d’agost de 2020.  

Taula 6 – Oferta de compra d’habitatge a Sarrià de Ter. Agost 2020 

€/m2 superfície habitacions € total  €/m2 superfície Habitacions € total 

1.639 83 3 136.000  1.639 83 3 136.000 

2.994 80 3 239.500  1.639 83 3 136.000 

1.832 161 4 295.000  1.156 360 5 416.000 

1.636 162 3 265.000  1.756 168 4 295.000 

966 176 5 170.000  2.563 96 3 246.000 

1.273 220 4 280.000  1.252 90 3 112.700 

1.639 83 3 136.000  1.947 95 3 185.000 
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€/m2 superfície habitacions € total  €/m2 superfície Habitacions € total 

1.904 94 3 179.000  2.500 54 - 135.000 

2.035 86 3 175.000  2.363 80 3 189.000 

2.325 58 2 135.000  2.574 101 3 260.000 

1.165 136 3 158.500  1.273 110 4 140.000 

2.700 70 2 189.000  1.136 184 3 208.950 

1.500 130 4 195.000  1.887 84 3 158.500 

1.556 180 4 280.000  1.867 150 6 280.000 

1.165 136 3 158.500  1.385 360 4 498.500 

1.276 210 4 268.000  2.507 70 3 175.500 

1.636 162 3 265.000  1.813 75 4 136.000 

1.333 210 4 280.000  1.596 166 3 265.000 

1.639 83 3 136.000  1.636 162 3 265.000 

1.943 70 3 136.000  1.165 136 3 158.500 

2.441 76 3 185.500  1.000 89 3 89.000 

1.268 213 4 270.000  2.045 88 3 180.000 

1.606 165 4 265.000  1.402 92 1 129.000 

1.341 220 5 295.000  1.584 202 4 320.000 

2.083 120 4 250.000  2.000 88 3 176.000 

2.313 80 2 185.000  - 74 2 115.000 

2.438 80 2 195.000  - 120 5 250.000 

2.444 80 2 195.000  - 80 3 189.000 

2.988 80 2 239.000  - 80 3 113.500 

2.994 80 2 239.500  - - 3 265.000 

1.597 72 2 115.000  - 70 2 145.000 

1.165 136 3 158.500  - 80 3 112.700 

1.412 340 4 480.000  - 85 3 136.000 

2.469 160 4 395.000  - 85 3 175.000 

2.994 80 3 239.500  - 168 3 265.000 

2.988 80 2 239.000  - 210 4 45.000 

2.313 80 2 185.000  - 300 3 189.000 

1.911 90 3 172.000  - - 4 220.000 

1.639 83 4 136.000  - - 1 150.000 

2.313 80 3 185.000  2438 80 3 195.000 

2.145 83 3 178.000  1464 77 3 112.700 

2.269 130 4 295.000  2328 58 2 135.000 

1.053 190 3 200.000  1409 80 3 112.700 

2.012 82 4 165.000  1419 80 3 113.500 

1.600 85 4 136.000  1107 136 3 150.500 

1.489 94 3 140.000  1554 74 2 115.000 

1.988 85 3 169.000  1639 83 4 136.000 

1.700 50 1 85.000  1600 85 3 136.000 

723 422 5 305.000  2059 85 3 175.000 

Font: Anthesis Lavola amb dades d’Habitaclia, Idealista, Fotocasa, Milanuncios  

S’estima que el preu mitjà del metre quadrat de venda d’habitatge existent al mercat és de 1.816€, i la superfície 
mitjana d’aquests habitatges és de 123 m2 aproximadament. Analitzant l’evolució del preu mitjà per metre quadrat 
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en venda a Sarrià de Ter, publicat per Habitaclia, s’observa un increment del 21% entre el juny del 2018 i el juliol del 
2019. A partir d’aquest moment el preu mitjà ha oscil·lat entorn els 2.000€/m2.   

Figura 20. Evolució preus pisos metre quadrat en venda. Sarrià de Ter 

 

Font: Habitaclia  

En comparació amb el municipi limítrof, segons dades d’Habitaclia, el preu mitjà dels pisos de venda a Girona 
actualment és de 2.463€/m2, valor que s’ha mantingut estable durant el darrer any.  

Taula 7 – Comparació de preus pisos metre quadrat en venta a l’àrea metropolitana de Girona. Agost 2020 

Municipis  €/m2 (Agost 2020) 

Girona 2.463 

Salt 1.290 

Sarrià de Ter 1.911 

Quart 2.168 

Fornells de la Selva - 

Vilablareix 2.543 

Aiguaviva - 

Sant Gregori - 

 Font: Habitaclia  

Per altre banda, tot i no disposar de dades concertes, una petita part dels habitatges de compra a Sarrià de Ter són 
propietat d’entitats bancaries.  

Pel que fa l’oferta d’habitatge de lloguer, actualment, i segons diverses webs d’immobiliàries (Habitaclia, Fotocasa, 
Enalquiler, Idealista, pisos.com, yaencontre, Milanuncios), s’ofereixen tres habitatges. Aquests tenen una superfície 
de 72 m2, 103 m2 i 322 m2 amb 2, 3, i 4 habitacions respectivament. El cost del lloguer mensual de cada un d’ells és 
de 625€, 750€ i 1.100€. 

Segons dades publicades al visor del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, del preu 
mitjà del lloguer d’habitatges per municipi, el 2018 el preu mitjà de Sarrià de Ter era de 562,13€/mes; un valor 
lleugerament inferior a la comarca (577€/mes) i molt inferior a la mitjana de Catalunya (698€/mes). Des del 2007, el 
lloguer de Sarrià de Ter sempre ha sigut superior a la comarca, exceptuant l’any 2018.  
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Figura 21. Evolució del preu mitjà del lloguer a Sarrià de Ter, el Gironès i Catalunya 

 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

Analitzant el preu mitjà del lloguer de l’habitatge al 2018 als diferents municipis de l’àrea metropolitana de Girona, a 
més de Sant Julià de Ramis (municipi limítrof), s’observa com Sarrià de Ter és el segon municipi amb un cost mitjà 
més baix, amb un preu superior de 107€ respecte a Salt, el municipi amb un cost més baix. Fornells de la Selva, 
municipi limítrof amb Sarrià de Ter és el que registra un preu mitjà de lloguer més car. 

 

Taula 8 – Comparativa del preu mitjà del lloguer amb els municipis de l’àrea metropolitana de Girona. 2018 

 Municipi € mitjà/mensual 

Àrea metropolitana 
de Girona 

Girona 597 

Salt 455 

Sarrià de Ter 562 

Quart 676 

Fornells de la Selva 844 

Vilablareix 644 

Aiguaviva - 

Sant Gregori 711 

 Sant Julià de Ramis 592 

Font: Anthesis Lavola amb dades del Departament de Territori i Sostenibilitat 

El nombre de contractes de lloguer al Sarrià de Ter ha incrementat un 295% entre 2007 i 2018, passant dels 20 
contractes als 78. Tot i així el 2015 es va registrar el valor màxim de contractes; 109. Aquesta mateixa tendència 
també s’observa a nivell comarcal, tot i que l’increment és molt superior; passant de 2.114 contractes el 2007 a 5.150 
el 2018. 

Girona és un municipi limítrof, capital de comarca i genera una pressió molt elevada per Sarrià de Ter com a 
conseqüència de la gentrificació i la cerca d’habitatge més assequible proper a la capital comarcal. L’evolució del preu 
de l'habitatge el 2019 a Girona s’ha incrementat un 15,30%; un valor molt superior a la comarca de Girona (5,2%). 
L’increment del preu de l’habitatge a la ciutat de Girona provoca una major demanda als municipis limítrofs i un 
increment dels preus en aquests mateixos municipis. 
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3.3 DIAGNOSI DE LES NECESSITATS D’HABITATGE DETECTADES 

3.3.1 NECESSITATS GLOBALS D’HABITATGE DEL MUNICIPI: ESTIMACIÓ DE LA DEMANDA EXCLOSA 

La quantificació de la demanda exclosa comporta analitzar les possibilitats dels diferents col·lectius a accedir al 
mercat lliure d’habitatge, determinant els segments socials que no hi poden accedir. 

La manca d’informació, tant quantitativa com qualitativa, dificulta aquest anàlisi, especialment en àrees geogràfiques 
petites o amb característiques econòmiques i geogràfiques pròpies, com és el cas de Sarrià de Ter. Per aquest motiu, 
s’han diversificat les fonts d’informació per a l’elaboració de l’estudi de la demanda exclosa. 

És important tenir en consideració que aquests resultats són estimacions ja que la manca d’informació estadística i 
les fonts d’informació disponibles dificulten aquesta tasca de càlcul i avaluació de les necessitats d‘habitatge d’un 
municipi d’aquestes dimensions i amb unes característiques econòmiques i socials particulars. 

 

3.3.1.1 CÀLCUL DEL PREU DE L’HABITATGE 

A partir de les dades obtingudes de l’anàlisi de l’oferta existent d’habitatges en venda o lloguer, s’ha estimat que el 
preu mitjà del metre quadrat de venda d’habitatge existent al mercat és de 1.816€, i la superfície mitjana d’aquests 
habitatges és de 123 m2 aproximadament. Tot i així, les dades acumulades de gener-setembre de 2020 publicades 
per la Generalitat de Catalunya, mostren uns valors inferior (preu mitjà per m2 construït és de 1.427€, i la superfície 
útil és de 91,4m2).  

En el present anàlisi s’utilitzaran les dades publicades per la Generalitat ja que incorporen la variació entre gener i 
setembre.  

 

Elements més rellevants 

 

• El 2019 hi ha a Sarrià de ter 2.135 habitatges 

• Des de 2001 hi ha una tendència a incrementar l'habitatge principal, un descens dels secundaris i 

habitatges buits.  

• La majoria d’habitatges tenen entre 4 i 6 habitacions. Tot i això la tendència va cap a habitatges 

més petits i amb menys habitacions.   

• L’ocupació mitjana per habitatge és de 2,6 persones.  

• La majoria de construccions a Sarrià de Ter són fetes entre el 1990 i el 2009.  

• Dels 160 habitatges comptabilitzats, la majoria tenen una qualificació energètica E o inferior. 

Aquest fet indica un parc que pot ser susceptible de millores o rehabilitacions. 

• El 89% dels habitatges són amb règim de propietat. 

• L’oferta turística es basa en 2 habitatges registrats a la plataforma Airbnb. 

• El preu mitjà de venda de pisos ha incrementat un +21% en un any (1.816€/m2).  

• El 2018 el preu mitjà de lloguer a Sarrià de Ter era de 562,13€/mes 

• El preu de l'habitatge el 2019 a Girona s’ha incrementat un 15,30%. Girona genera una pressió molt 

elevada per Sarrià de Ter a causa de la gentrificació i la cerca d’habitatge més assequible propera 

a la capital.  
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Taula 9. Preu de l’habitatge lliure  

2020 Preu total Preu m2 construït Superfície útil 

Sarrià de Ter 130.427,80 € 1.427 €/m2 91,4 m2 

Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana  

Segons aquesta informació i considerant una superfície útil de 91,4 m2 a un preu per m2 construït de 1.427 €/m2, 
serien necessaris un total de 130.427,80 € per a la compra de la llar. Tenint en compte que només es dona 
finançament fins a un 80% del valor de l’habitatge, les persones interessades haurien de demanar a les entitats 
financeres un màxim de 104.342,24€. 

L’euríbor a desembre de 2020 es situa a valors del -0.553; valor inusualment baix i que no es considera representatiu 
del que els sol·licitants d’hipoteca pagaran en demanar-ne una a interès variable. Per aquest motiu, s’ha escollit 
utilitzar el valor de l’euribor mitjà dels darrers 15 anys, valors que es poden observar a la taula següent i que resulten 
en una mitjana del valor de l’euríbor de l’1,51. 

Taula 10. Evolució del valor de l’euríbor els darrers 15 anys 
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2.343 2.855 4.030 4.733 3.025 1.251 1,504 1,937 0,543 0,555 0,323 0,058 -0,083 -0.186 -0.121 -0.248 

Font: Euribor-rates.eu  

Considerant que les condicions per aquesta hipoteca fossin de 25 anys a un tipus d’interès del 2,501, obtindríem una 
quota mitjana mensual de 471€ (vegeu taula següent). 

 

Taula 11. Estimació de la quota mitjana mensual per a la compra d'un habitatge a Sarrià de Ter 

Diners a sol·licitar (80%) 104.342,24€ 

Anys de pagament d’hipoteca 25 anys 

Euribor mitjà dels darrers 15 anys 1,51 

Tipus d’interès (mitjana darrers 10 anys +0,99) 2,50 

Quota mitjana mensual 471 € 

Font: Anthesis Lavola  

Generalment es recomana que es destini, com a màxim, un terç dels ingressos familiars pel pagament de la llar de 
manera que, en aquest cas concret (amb una quota mitjana de 471€) les famílies necessitarien uns ingressos mínims 
anuals de 16.956€. 

 

3.3.1.2 DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS ELS SEUS INGRESSOS 

Per a poder determinar la demanda exclosa és també necessari conèixer quins són els ingressos de la població de 
l’àmbit d’estudi ja que, a partir del llindar mínim d’ingressos, podrem saber quin és el percentatge de població 
exclosa. 

 

 

1 En el moment de redacció d’aquesta memòria l’euroibor estava situat en -0.553; Aquest euribor és extremadament baix i, per 
tant, s’ha optat per utilitzar un interès del 1,51%, fruit de calcular la mitjana de l’euribor dels darrers 15 anys. Sumant el 0,99 
habitual que ofereixen els bancs en concedir la hipoteca, l’interès final es situa en el +2,50%. 
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Al ser necessari poder quantificar quina és la quantitat de població que resta exclosa a l’accés al mercat lliure de 
l’habitatge, s’ha realitzat un càlcul a partir de la distribució de la població segons els seus ingressos (vegeu taula 
següent). 

Taula 12. Distribució de la població segons nivell d’ingressos nets anuals  

de tots els membres de la llar, àmbit Comarques Gironines, 2006 

Nivell d’ingressos 
Distribució de la 

població (en milers) 
Distribució de la 

població (%) 

Menys de 6.000€ - 0,0% 

De 6.001 a 9.000€ 21,24 3,8% 

De 9.001 a 12.000€ 38,17 6,9% 

De 12.001 a 15.000€ 40,03 7,2% 

De 15.001 a 18.000€ 37,56 (65,19%=24,48) 6,8% (65,19%=4,40%) 

De 18.001 a 21.000€ 38,58 6,9% 

De 21.001 a 24.000€ 35,63 6,4% 

De 24.001 a 30.000€ 53,19 9,6% 

De 30.001 a 36.000€ 25,28 4,5% 

De 36.001 a 42.000€ - 0,0% 

Més de 42.000€ 33,42 6,0% 

No consta 209,29 37,7% 

Total 555,62 100,0% 

Font: Anthesis Lavola a partir de les dades de l’IDESCAT  

(*) S’estima un 65,19% d’aquesta franja pel càlcul posterior, donat que només es considera la població fins als 16.956€, que és un 65,19% de la 
població situada entre els 15.001 i els 18.000€ 

Tal i com mostra aquesta taula i tenint en consideració que el llindar d’ingressos mínims establerts és d’uns 16.956€ 
anuals, s’estima que al voltant del 22,30% de les famílies de Sarrià de Ter restaran excloses del mercat lliure 
d’habitatges. Segons el cens del 2011 existien al municipi al voltant de 1.925 llars familiars. Si acceptem que l’evolució 
en el nombre de llars ha seguit el mateix comportament que la població al municipi (+11% entre 2011 i 2019), 
actualment a Sarrià de Ter existeixen al voltant de 2.137 llars familiars. D’aquestes, aproximadament 477 estarien 
excloses de l’accés a l’habitatge en règim de propietat. Tenint en compte que part de la demanda també queda 
coberta per l’habitatge de lloguer, s’estima una xifra al voltant del 30% del total calculat, fet que dona una xifra final 
estimada al voltant de les 149 famílies; i per tant es consideren unes 348 famílies excloses de l’accés a l’habitatge en 
règim de propietat.  

Segons dades obtingudes de la “Encuesta continua de hogares” publicada per IDESCAT, el 2019 el 58% dels habitatges 
de propietat a la província de Girona estaven totalment pagats. Considerant aquest percentatge a Sarrià de Ter 
representa 201 famílies.  

A partir de les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial, durant el tercer trimestre de 2020 a Espanya 
hi ha hagut un 22%2 impagament d'hipoteques. Considerant aquest 22% al total de famílies de Sarrià de Ter que 
actualment estan pendents de pagaments per la compra d’un habitatge de propietat, s’estima que 32 famílies no 
podran assumir els costos de la hipoteca.  

Per tant, es conclou que són 384 famílies que estan excloses de l’accés a l’habitatge en règim de propietat. 

 

 

2 Noticia del diari Ara amb data 3.12.2020 “Els llançaments per impagament d'hipoteca o lloguer cauen un 30% a l'estiu respecte 
a l'any anterior”. 
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3.3.2 COL·LECTIUS D’ATENCIÓ ESPECÍFICA 

A banda de quantificar quina és la demanda exclosa, també és necessari determinar quins són els diferents col·lectius 
exclosos. 

Tal com s’ha fet notar en l’apartat anterior, cal ressaltar la dificultat en el càlcul i anàlisi d’aquest aspecte. La manca 
d’informació, juntament amb l’exigència de quantificar la demanda per cadascun dels diferents col·lectius al llarg dels 
propers anys, fan necessari ressaltar que la informació que a continuació es presenta no deixa de ser una estimació 
a partir de les dades estadístiques disponibles. 

En aquest apartat es reflecteixen els aspectes socials i poblacionals més rellevants del municipi, fent especial èmfasi 
en la població jove i la gent gran. 

El mateix Pacte nacional per a l’habitatge estableix un seguit de reptes per fer front a les problemàtiques d’aquests 
col·lectius i planteja diferents objectius i accions a aplicar al conjunt de Catalunya. Aquests reptes són: 

• Repte 1. Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves. 

• Repte 3. Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb diversitat funcional. 

• Repte 5. Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades. 

 

3.3.2.1 LA POBLACIÓ JOVE 

Encara que la normativa no determina les edats que s’inclouen dins la població jove, es distingeixen tres grans grups 
de població jove: el de les persones entre 18-24 anys; de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys. 

En qualsevol cas, però, en tant que el Pla Local d’Habitatge ha de poder determinar quina pot ser la demanda 
d’habitatge per part de la població jove actual i també futura, s’ha realitzat una estimació a partir dels ingressos de 
la població jove, ja sigui a nivell individual com de família jove, per poder així determinar quina és la demanda 
estimada. 

El Observatorio Joven de la Vivienda, del Consejo de la Juventud de España, mostra dades de renda jove fins al primer 
trimestre del 2017 a Catalunya. L’IDESCAT situa el nivell de renda a la comarca del Gironès, el 2017 (any més recent 
de què es disposa informació) amb un índex de 95,1, prenent Catalunya com a índex 100. En aquest cas s’utilitzen 
les dades comarcals ja que no es disposa de la dada municipal. Així doncs, els nivells de renda a Sarrià de Ter per als 
joves serien els mostrats a la taula següent: 

Taula 13. Ingressos dels joves a Catalunya i a Sarrià de Ter (2017) 

Tipologia d’ingressos  Total 18-24 anys 25-29 anys 30-34 anys 

Ingressos de persona jove emancipada 13.355,83 € 8.122,78 € 13.878,48 € 16.398,37 € 

Ingressos per llar jove 21.814,22 € 22.820,88 € 21.586,97 € 26.112,72 € 

Índex de desagregació territorial segons nivell de renda 0,95 € 

Ingressos per persona jove a Sarrià de Ter  12.701,39 € 7.724,76 € 13.198,43 € 15.594,85 € 

Ingressos per llar jove a Sarrià de Ter 20.745,32 € 21.702,66 € 20.529,21 € 24.833,20 € 

Font: Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud de España; i IDESCAT 

És destacable assenyalar que la capacitat per disposar d’un preu màxim tolerable es veu fortament influïda per l’edat 
de les persones joves així com de si aquestes viuen soles (llars unipersonals) o bé han format un nucli. 
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En el cas concret de Sarrià de Ter, tenint en consideració la taxa d’emancipació3 i la variació a nivell Estatal entre el 
2017 i el 2020 s’estima que per grups d’edat s’emancipen un 7,6% pels joves entre 18 i 24 anys, 46,10% pels joves 
entre 25-29 anys i 73,80% pels d’entre 30 i 34 anys. Alhora, considerant els ingressos segons persona jove 
emancipada o llar jove s’obtenen els següents resultats: 

Taula 14. Estimació de les persones joves emancipades a Sarrià de Ter, 2019 

 Indicador 
Total 
joves 

18-24 
anys 

25-29 
anys 

30-34 
anys 

Nombre de persones al municipi 923 305 260 358 

Percentatge de joves respecte el total de joves 100% 33% 28% 39% 

Taxa d'emancipació segons edat4 20,90% 7,60% 46,10% 73,80% 

Estimació del nombre de joves emancipats  23 120 264 

Llars unipersonals5  6 30 66 

% llars unipersonals amb dificultat d’accés a l’habitatge  0 % 0 % 0 % 

Font: Anthesis Lavola a partir de les dades de l’IDESCAT i del Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud en España 

A partir d’aquesta informació, juntament amb els ingressos estimats per persona jove emancipada i llar jove 
emancipada (veure taula 13) i el llindar d’ingressos mínims d’accés a l’habitatge (veure apartat 3.1.1.2), s’estima que 
el 100% de la població emancipada entre 18 i 34 anys i amb un únic ingrés poden accedir a un habitatge de propietat 
ja que el total dels joves de Sarrià de Ter tenen uns ingressos anuals mínims superiors. 

Per altre banda, cal considerar l’accés de la població jove en habitatges de lloguer. El preu mitjà de lloguer a Sarrià 
de Ter (2018) s’estima en 562,13€/mes. A partir de l’estimació feta (taula següent) dels ingressos mensuals per a 
persona jove al municipi el 100% de la població d’entre 18 i 34 de Sarrià de Ter ha de destinar més del 43% del seu 
per pagar el lloguer.  

Taula 15. Estimació percentge d’ingresoss destinats al lloguer per les persones joves a Sarrià de Ter 

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

Ingressos per persona jove a Sarrià de Ter 12.701,39 € 7.724,76 € 13.198,43 € 15.594,85 € 
Ingressos estimats mensual per persona jove a 

Sarrià de Ter 
1.058€ 643€ 1.099€ 1.299€ 

 Percentatge dels ingressos destinat a lloguer 53% 87% 51% 43% 

Font: Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud de España; i IDESCAT 

 

Tal i com es mostra a la taula, el 87% del sou dels joves entre 18 i 24 anys l’han de destinar a pagar el lloguer; els 
joves de 25 a 29 anys han de destinar el 51% del sou i els de 30 a 34 anys el 43% del sou. Considerant que s’hauria 
de destinar un màxim d’un terç dels ingressos a habitatge, el total de joves entre 18 i 34 anys no poden accedir a un 
habitatge de lloguer ja que han de destinar més del 43% del seu sou per l’habitatge. 

 

 

 

3 Font: Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud en España corresponent al primer trimestre de 2017 a Catalunya 

4 Font: Observatorio Joven de la Vivienda, Consejo de la Juventud en España corresponent al primer trimestre de 2017 a Catalunya 
i del 2020 a Espanya 

5 El % de llars unipersonals del municipi es xifra en un 25%, valor que es pren com a referència per a determinar la mitja 
d’habitatges que seran unipersonals o els que seran de més d’una persona 
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3.3.2.2 LA GENT GRAN 

Es considera gent gran aquelles persones que tenen més de 65 anys i habitualment es distingeix entre les persones 
que tenen entre 65 i 74 anys i les que tenen més de 75 anys. 

A diferència del col·lectiu de joves, la gent gran té unes necessitats específiques en relació amb l’habitatge i l’entorn. 
La major antiguitat dels edificis, la manca o baixa accessibilitat dels seus habitatges i entorn (inexistència d’ascensors, 
manca d’escales o accessos còmodes als edificis) juntament amb una major manca de recursos i unes taxes més 
elevades de dependència (l’índex d’envelliment es situava en el 98,19% mentre que l’índex de sobreenvelliment era 
del 19,33%; veure apartat 2.2.1) fan necessari l’impuls de mesures per ajudar a aquest col·lectiu. 

S’ha de tenir en compte que, a diferència de la població jove, un elevat percentatge de població gran ja disposa 
actualment d’habitatge en unes condiciones econòmiques que, en la majoria de casos, no variaran en un futur. Per 
tant, és important que la reserva que es faci d’habitatge públic tingui en compte les característiques físiques de la 
persona ja que aquest fet és el que pot generar més demanda d’habitatge protegit per part de la població gran. 

S’estima que la demanda d’habitatge públic per les persones grans al municipi de Sarrià de Ter es situaria entorn al 
10%6 del total d’habitatge públic i dotacional del municipi amb un previsible augment de les demandes en polítiques 
de millora de la pròpia llar i de l’accés a aquesta degut a l’envelliment de la població, així com dels equipaments 
destinats a assistir a les persones de més edat (degut a l’augment dels índex de sobreenvelliment i de dependència 
senil) i que podria arribar a un màxim d’un 25%. 

Per establir el nombre de llars es considera una ocupació d’1,5 persones majors de 65 anys per llar. Per tant, s’estima 
un total de 58 llars necessàries per a persones majors de 65 anys.  

 

3.3.2.3 POBLACIÓ ESTRANGERA  

Un altre col·lectiu a considerar és el de les persones d’origen estranger, que en el cas de Sarrià de Ter representa 
l’11% de la població al municipi. En aquest sentit, és important tenir en consideració que un important nombre de 
població d’origen estranger provingui de països membres de la UE (el 22% del total de la població immigrada). Amb 
unes característiques econòmiques concretes, previsiblement la majoria no siguin susceptibles de demandar 
habitatge públic. En aquest sentit, pels càlculs posteriors, s’estimarà la població immigrada que prové de fora de 
països d’Europa per la impossibilitat de saber quants dels immigrants de països europeus provenen, a Sarrià de Ter, 
de països de dins d’Europa que per les seves condicions econòmiques, motivarien que els seus habitants fossin 
inclosos dins els càlculs d’aquest apartat. 

Per aquest motiu, en l’estimació de la demanda d’habitatge públic entre la població d’origen estranger, s’ha tingut 
en consideració el conjunt de la població provinent d’Amèrica (del nord i del sud), Àsia, Àfrica i Oceania que 
representa un total de 419 habitants7. Aquesta variable s’ha relacionat amb la publicació sobre la renda mitjana anual 
de la població d’origen estranger al conjunt de Catalunya, publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
l’any 20188. Segons aquesta dada, la població amb nacionalitat estrangera el 2016 tenia una renda mitjana anual 
neta per persona de 7.976€; un valor molt per sota de la renda de la població amb nacionalitat espanyola (13.781€).  

Segons l’informe de la “Immigració en xifres”, una de cada tres llars extracomunitàries arriben a final de mes amb 
molta dificultat, i és perquè al 78,7% d’aquestes llars, les despeses habituals (pagament del lloguer o de la hipoteca, 
el pagament de la comunitat, les assegurances,...) els suposen una pesada càrrega. 

 

 

6 Font: Registre de sol·licitants d’HPO a Catalunya. Sol·licituds inscrites per majors de 65 anys 

7 Padró municipal d’habitants de Sarrià de Ter. 

8 Font: La immigració en xifres nº 18. Les condicions de vida de la població estrangera (2018). Departament de Treball, Afers Socials 
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Tenint en compte aquesta informació estadística, es pot observar com la mitjana de famílies estrangeres tenen uns 
ingressos anuals inferiors als 16.956€. Per tant, el 100% de les famílies d’origen estranger són susceptibles de 
demandar habitatge (en el cas de Sarrià de Ter representaria unes 119 famílies9). De la mateixa forma que s’ha fet 
per a la població total, s’estima un 30%, tenint en compte que part d’aquesta demanada podria quedar coberta pel 
règim de lloguer. S’estima per tant, un total de 83 famílies excloses d’origen estranger. 

 

3.3.3 CONCLUSIÓ 

A mode de conclusió cal assenyalar que, tenint en consideració els diferents col·lectius d’atenció específica en 
matèria d’habitatge descrits, a partir de les estimacions realitzades en el present Pla Local d’Habitatge amb la 
informació estadística actualment disponible i els possibles marges d’error derivats de tractar-se de càlculs 
estimatius, es preveu una demanda de 141 habitatges per a col·lectius d’atenció específica (gent gran i població 
estrangera) i 923 joves que no poden accedir als habitatges de lloguer ja que han de destinar més del 43% dels seus 
ingressos per habitatge.   

 

 

9 En el cas de la població d’origen estranger s’ha estimat 3,5 persones per llar 
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3.4 PROCÈS PARTICIPATIU 

El procés participatiu s’entén com un procés d’informació i debat que té com a finalitat incorporar les percepcions i 
opinions dels agents involucrats en la gestió d’habitatge municipal i obert a tota la ciutadania que hi vulgui participar. 

Per la redacció del Pla Local d’Habitatge de Sarrià de Ter, durant el mes de novembre de 2020 s’han realitzant 
diferents processos participatius; una enquesta online, una sessió de participació amb tècnics de l’ajuntament i una 
sessió de participació amb la ciutadania. 

3.4.1 ENQUESTA ONLINE  

L’enquesta online es va realitzar amb l’objectiu d’analitzar i caracteritzar la situació d’habitatge a Sarrià de Ter. Es 
tracta d’una enquesta formada per 27 preguntes relacionades amb la situació personal dels habitants i de Sarrià de 
Ter referent a l’habitatge. 

L’enquesta ha estat activa durant tot el mes de novembre de 2020 i s’han recollit 153 respostes. A continuació 
s’incorporen els resultats obtinguts; i a l’annex s’adjunta el model d’enquesta realitzat. 

Alhora d’interpretar els resultats cal considerar que la mostra de l’enquesta representa un 3% del total de la població 
de Sarrià de Ter.  

 

3.4.1.1 DADES PERSONALS 

De les 153 respostes obtingudes 86 han sigut de dones i 67 d’homes, majoritàriament d’entre 35-49 anys (56%) i 
d’entre 18-34 anys(24%).  

El 95% de les respostes obtingudes ha estat de persones residents actualment a Sarrià de Ter; repartiments entre els 
5 barris de forma força equitativa. 

Figura 22. Barri on resideixen els residents que han respost l’enquesta 

 

 

Per altre banda, el 84% de les respostes correspon a població que treballa a jornada parcial o completa, i un 6% 
afirma estar a l’atur o sense feina. De tots el que han respost que treballen, tant sols un 12% ho fa a Sarrià de Ter. El 
principal destí és Girona (47%). 

 

3.4.1.2 DADES ACTUALS D’HABITATGE 

La finalitat de les preguntes destinades a la situació actual d’habitatge és per donar resposta a la manca de dades 
actualitzades en aquests paràmetre i poder, a la mesura del possible, actualitzar la imatge que s’extreu de les dades 
del Cens.  
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El 71% dels habitatges són de propietat (108 habitatges), tot i que un 19% (29 habitatges) dels quals són propietaris 
amb quotes pendents de l’hipoteca. En general el nombre de persones que viu habitualment en un habitatge oscil·la 
entre 2-4 persones; tot i així s’han identificat algun habitatge amb 6, 7 i 10 persones. 

Cal considerar que aquestes dades representen un 3% de la població del municipi, ja que segons dades de 2019 
d’IDESCAT el 58% dels habitatges de propietat a la província de Girona estaven totalment pagats. 

Figura 23. Tipologia d'habitatge principal on es resideix 

 

Pel que fa als servies de que disposa l’habitatge, s’han analitzat si aquests tenen calefacció, bany, subministrament 
d’aigua i internet.  

La majoria dels habitatges disposen de calefacció, bany amb lavabo i dutxa o banyera, disposen d’aigua corrent i 
d’internet. Tot i així destaca un 7% no disposa de calefacció, un 16% no disposa de dutxa o banyera, un 9% no disposa 
d’internet i un habitatge no té aigua corrent.  

Figura 24. Serveis de que disposa l'habitatge 

 

 

D’acord amb el nombre de persones que viuen a les llars, la majoria dels habitatges (88%) tenen entre 3 i 4 
habitacions; i el nombre màxim d’habitacions registrat és de 5. 

Pel que fa als anys de residència en un mateix habitatge es registra que un 26% de les respostes porten menys de 5 
anys vivint al mateix habitatge; un 20% entre 6 i 10 anys, un 22% entre 11 i 15 anys i un 32% més de 16. Els valors 
més alts registrats són 63 anys vivint en un mateix habitatge.. 

CALEFACCIÓ                             BANY                                      AIGUA                                        INTERNET 
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La superfície dels habitatges majoritàriament oscil·la entre els 60 i els 89m2 (33%) i entre els 90 i 119m2 (38%). Tot i 
així existeix un 4% dels enquestats que viuen ens habitatges amb superfícies inferiors als 59m2. Aquetes dades cal 
considerar-les relatives ja que representen un 3% de la població del municipi. Segons dades de 2011 d’IDESCAT la 
proporció varia ja que s’estima un 58% de les llars amb una superfície entre 61-90m2 i un 21% entre 91-120m2. 

Responent a la pregunta de quina quantitat dels ingressos es destina per pagar les quotes de lloguer/hipoteca, 
exceptuant el 24% de les respostes que no paga ni lloguer ni hipoteca, un 41% destina més de 500€ mensuals, dels 
quals un 12% destina més de 700€. Són més minoritàries aquelles persones que destinen menys de 500€ mensuals.  

Figura 25. Quantitat dels ingressos destinats per pagar les quotes de lloguer/hipoteca 

 

De les 153 respostes obtingudes, 25 asseguren que disposen d’algun habitatge en propietat que no és l’habitual. 
D’aquests el 70% no s’ubiquen a Sarrià de Ter, però 9 habitatges si.  

De tots els habitatges de propietat que no són els habituals, s’afirma que el 50% estan en règim de lloguer, un 6% 
són oficines i un altre 6% estan buits actualment.  

  

3.4.1.3 DADES D’ACCÈS A L’HABITATGE 

A l’enquesta s’han incorporat preguntes per tal de conèixer l’opinió de la població vers la situació actual de 
l’habitatge, les principals problemàtiques i possibles solucions. En aquest sentit, els enquestats han considerat que 
és difícil o molt difícil tant llogar com comprar un habitatge a Sarrià de Ter.  

Figura 26. Opinió del nivell de dificultat per comprar/llogar un habitatge 

 

Entre alguns dels motius que més dificulten l’accés a un habitatge de lloguer i de compra a Sarrià de Ter, destaca les 
rendes de lloguer elevades seguit de la manca d’una oferta atractiva. En el cas dels habitatges en venda també 
destaca la situació econòmica personal i/o la inseguretat laboral.  
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Referent la problemàtica que és més present en relació a l’ús que se’n fa dels habitatges, es considera que és la 
degradació dels habitatges, amb humitats, sense instal·lacions adequades (infrahabitatge) (49%) a més de l’existència 
d’habitatges buits de forma permanent.  

Els següents gràfics mostren les polítiques d’ajuts a l’habitatge i les accions de rehabilitació que els enquestats creuen 
més necessàries. Destaquen les millores per l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental i els ajuts a la compra 

Figura 27. Polítiques d’ajuts a l’habitatge que es consideren més efectives  

 

Figura 28. Accions de rehabilitació que es consideren més necessàries 

 

De totes les respostes obtingudes, el 57% afirmen que no coneixen l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Gironès; i dels 
que la coneixen, un 15% hi ha anat alguna vegada.  

Finalment l’enquesta recull propostes i comentaris oberts. Aquests van adreçats a la gestió dels impostos (IBI i altres), 
la gestió d’habitatges buits per posar-los a lloguer per incrementar l’oferta, la creació de lloguer social i facilitar que 
els joves puguin viure al poble. Es fa especial èmfasis a la necessitat de gestió i coneixement de l’habitatge buit, així 
com l’increment d’oferta d’habitatge de lloguer i la seva regulació dels preus. Per altre banda es fa referència a les 
tasques de l’oficina d’habitatge comarcal i la informació que faciliten.  

 

3.4.2 SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ AMB TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT 

La sessió de participació amb tècnics de l ‘ajuntament es va realitzar el dia 13 de novembre de 2020, de forma 
telemàtica. Hi va haver una assistència de 6 tècnics de diferents àrees de l’ajuntament (Arquitecta tècnica (obres 
menors), Arquitecta (Planejament i obres majors), Joventut, Desenvolupament Local i Serveis Socials). 

La sessió es va desenvolupar amb la plataforma de participació Menti i es va presentar un resum de la diagnosi del 
Pla Local de l’Habitatge. 

A continuació es destaquen algunes de les preguntes que es van realitzar i un resum de les a aportacions: 
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- Quins creus que són els punts dèbils/amenaces que hi ha a Sarrià de Ter pel que fa a l‘habitatge? 

o La proximitat amb Girona pot portar a fer de Sarrià una ciutat dormitori 

o Desconnexió entre sectors, mobilitat complicada 

o Preus elevats i poca oferta d’habitatge social 

o Dificultat a l’hora de trobar habitatges 

o Municipi dividit; algun barri amb envelliment de població i físicament separat 

- Quins creus que són els reptes de futur més urgent per solucionar? 

1. Garantir l’accés a l’habitatge per la gent jove i vulnerable 

2. Elevar el nombre d’habitatges en venda en detriment dels habitatges de lloguer 

3. Qualificació energètica E o inferior 

4. Incrementar el coneixement actual sobre les característiques, règims de tinença, ocupació, etc, del 
parc actual d’habitatges 

5. Risc d’increment de la demanda de pisos de lloguer per l’arribada de població de municipis veïns.  

- Quines dificultats de gestió et trobes en el teu lloc de treball? 

o Atenem a persones que són desnonades i ni l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya ni el Consell 
Comarcal ofereix resposta (l’ajuntament si que s’implica i dona resposta) 

o Falta de coneixement detallat del parc d’habitatge existent. Desconeixement del nombre 
d’habitatges buits. 

o Manca de professionals a l’oficina d’habitatge per poder fer una bona atenció a les persones. 

o Manca d’oferta de pisos de lloguer i preus alts amb demanda de situacions econòmiques i laborals 
molt concret 

o Existència d’una Oficina d’Habitatge Comarcal deficient. No es dona suport a la gent per omplir i 
gestionar els ajuts. 

- Què creus que es pot fer des del teu lloc de treball per donar resposta a les problemàtiques/mancances 
d’habitatge? 

o Evidenciar que cal una legislació i implicació dels polítics per garantir el dret da l’habitatge de totes 
les persones 

o Informació i assessorament. Coordinació amb altres professionals 

o Recerca d’opcions per a la gent interessada amb llogar o adquirir habitatges. 

o Des de serveis tècnics, procurar que quan es desenvolupi el planejament s’obtingui l’habitatge 
protegit que estableix la llei (o més) i intentar aplicar polítiques d’habitatge.  

 

3.4.3 SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ AMB LA CIUTADANIA 

La primera convocatòria per a la sessió de participació amb la ciutadania es va realitzar el dia 18 de novembre de 
2020, de forma telemàtica. L’assistència a la sessió es va traduir en una persona; i juntament amb els responsables 
municipals es va decidir posposar la sessió. 

La segona convocatòria per a la sessió de participació amb la ciutadania es va realitzar el dia 25 de novembre de 
2020, de forma telemàtica una mica més tard de la primera sessió; i amb confirmació d’assistència. Ja que els inscrits 
eren 4, juntament amb els responsables municipals es va decidir no realitzar la sessió, facilitar la informació de la 
diagnosi i facilitar la possibilitat d’enviar propostes, comentaris, problemàtiques a l’Ajuntament.  
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3.4.4 PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS DE VEINS 

Per tal d’incloure l’anàlisi i valoració d’agents destacats en relació a l’habitatge, des de l’Ajuntament s’ha considerat 
pertinent incloure l’anàlisi de les 5 associacions de veïnes de Sarrià de Ter. 

Pel seu desenvolupament s’ha realitzat un qüestionari on es preguntava sobre la situació actual d’habitatge al 
municipi i en concret al barri al qual pertany l’associació i sobre l’accessibilitat a l’habitatge (de lloguer i de propietat) 
considerant el seu propi barri. 

Les respostes obtingudes han sigut escasses i molt poc representatives, i per tant no s’han inclòs en el present estudi. 

 

3.5 PROJECCIÓ FUTURA. PLANEJAMENT 

La figura de planejament urbanístic municipal vigent és el Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) del 2018. Tot i 
així es tracta d’un document iniciat el 2008 i que per tant, el llarg període de redacció ha fet que no s’ajusti a les 
necessitats actuals.  

L’ajuntament menciona la redacció (actual) d’un Pla de Desenvolupament Municipal que ha de servir per a plantejar 
una propera revisió del POUM.  

Referent als criteris establerts relacionats amb l’habitatge, el POUM contempla que el model d’implantació territorial 
a seguir ha de respectar l’entorn urbà de la plana on se situa, entre els municipis de Girona i Sant Julià de Ramis. Així 
mateix, ha d’assegurar un creixement sostenible, proposant preservar de qualsevol nova edificació les àrees de valor 
agrícola, forestal, de valor paisatgístic dels espais inclosos en la xarxa natura 2000 i en general d’aquelles àrees on les 
edificacions poden suposar un risc ambiental. 

Pel que fa referència al sòl urbanitzable, el POUM proposa concentrar en ells els creixements residencials necessaris 
pel desenvolupament del municipi i, d’acord amb les estratègies i determinacions del planejament territorial vigent. 
Es contemplen dos sectors; en l’extrem nord el sector del Pla de Dalt i en l’extrem sud el sector Mas Boscosa, els 
quals asseguren, alhora, la continuïtat de les trames urbanes dels municipis veïns. 

Segons dades obtingudes de l’ajuntament de Sarrià de Ter, el sector Mas Boscosa preveu la possibilitat d’establir-hi 
un nou projecte de clúster-sanitari. 

El POUM incorpora el desenvolupament de sectors de millora urbana. En aquest sentit, el Pla de millora urbana 
número 1. Esglèsia-Trevol preveu la instal·lació d’un equipament comercial i una zona que podria incloure habitatge 
de protecció oficial.  

Al POUM es considera un escenari de l’evolució de la població on s’estima que el 2021 el municipi tindrà quasi 5.500 
habitants. Alhora estima que al llindar del 2017 el nombre de llars serà superior a les 2.000 (al 2019 hi ha 2.135 
habitatges). 

Per tal de donar resposta a la demanda d’habitatges en el municipi de Sarrià de Ter el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal contempla, les següents actuacions: 

• Potencial d’habitatges en les parcel·les no edificades. Del sostre pendent d’executar del solars o parcel·les 

no edificades en el sòl urbà consolidat del municipi (22.609m2), possibilitaria un romanent entre 190 i 230 

habitatges.  

• Potencial d’habitatges en polígons i sectors 
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• Sarrià de Ter és un municipi limítrof amb Girona. El Pla Director Urbanístic del sistema urbà de Girona 

proposa pel sector SUND-1 Pla de Dalt, una àrea d’expansió residencial d’intensitat alta. Aquesta previsió 

no es pot considerar únicament per donar resposta al creixement natural del municipi de Sarrià de Ter, sinó 

que té clarament una component supramunicipal, en pertànyer a l’àmbit metropolità gironí, i per les bones 

condicions d’accessibilitat i de disponibilitat per a l’extensió que reuneix. 

 

El POUM efectua les reserves del 30 % del sostre residencial de nova implantació fixada per la legislació vigent per la 
construcció d’habitatges de protecció pública. Els àmbits subjectes a aquesta reserva són els corresponents als 
polígons i sectors de sòl urbà no consolidat i als sectors urbanitzables: 

• Polígons en SUNC (PAU 1, PAU 3, PAU 4, PAU 7, PAU 8, PAU 10) : 15.388 m2 de sostre 

• Plans de Millora en SUNC (PMU-1): 5.835 m2 de sostre  

• Sectors urbanitzables (SUD-1, SUND-1): 36.930 m2 de sostre 
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4. ANÀLISI DE LA MOBILITAT 

4.1 XARXA VIÀRIA 

Pel terme municipal hi transcorre l’AP-7 (E-15) i la C-751 (N-IIa) que creuen el municipi de nord a sud. Per altre banda, 
pel municipi hi transcorre la carretera GI-7518 que connecta el nucli urbà de Sarrià de Ter amb urbanitzacions de 
Sant Julià de Ramis; i la GI-671 que enllaça la N-lla amb la C-66, carretera que uneix Palafrugell amb Besalú. 

Figura 29. Xarxa viària entorn a Sarrià de Ter 

 

Font: IGCG 

Segons dades publicades a l’Hipermapa (2015), la Intensitat Mitjana Diària de Vehicles (IMD) de l’AP-7, al pas per 
Sarrià de Ter, oscil·lava entre els 50.000 – 80.000. La N-IIa. 

 

4.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Sarrià de Ter compte amb 3 línies l’autobús, gestionades per Sagalés i Teisa; 1 d’elles és urbana i les altres dues són 
interurbanes. 

La línia urbana de Girona que dona servei a Sarrià de Ter és la L6 que connecta Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, 
Girona i Vilaroja. A Sarrià de Ter es realitzen 62 expedicions en dies feiners. Realitza la seva parada a la Plaça del Toro. 
La parada que es realitza més propera a l’estació de tren està a uns 10 minuts a peu, fet que dificulta la connexió 
entre ambdós mitjans.  

Per altre banda hi ha 2 línies interurbanes: 
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• Girona-Banyoles-Olot: línia que connecta Girona amb Olot, però només està integrat a l’ATM el tram entre 

Girona i Serinyà. La línia realitza 39 expedicions per sentit, però només 15 tenen parada a Sarrià de Ter. La 

parada es situa a la N-II, al costat de la benzinera. 

 

• Aeroport del Prat – Figueres: línia que connecta l’aeroport del Prat amb Barcelona, Salt, Girona i Figueres. 

Dins el terme municipal de Sarrià de Ter realitza dues parades a la N-II (al Pla de Socs i a la Benzinera Petrem). 

Durant un dia feiner hi ha 7 expedicions per sentit.  

Alhora el municipi disposa d’un servei de taxi 24 hores.  

 

4.3 PARC DE VEHICLES 

A partir de les dades extretes d’IDESCAT, el parc de vehicles el 2019 és de 4.549 vehicles. L’evolució durant els darrers 
ha sigut un increment continu, passant dels 2.380 el 1997 als 4.549 el 2019.  

Figura 30. Evolució del parc de vehicles 1997-2019 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades d’IDESCAT 

 

 

Pel que fa a la tipologia de vehicles, hi ha un clar predomini dels turismes (65%), seguit de les motocicletes (17%). 
Aquesta proporció, representada al gràfic següent, s’ha mantingut constant durant els darrers 22 anys analitzats.  
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Figura 31. Parc de vehicles per tipus. 2019 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades d’IDESCAT 

L’índex de motorització més recent és de 2012 segons dades publicades a IDESCAT, i es registra un total de 867,64 
vehicles/1.000habitants. Comparant l’índex de motorització amb els registres de la comarca del Gironès, es veu una 
evolució similar a l’increment d’aquest índex fins el 2000, moment en el qual a Sarrià de Ter l’índex de motorització 
incrementa molt per sobre dels nivells comarcals.  

Figura 32. Evolució de l'índex de motorització 1991-2012 

 

Font: Anthesis Lavola amb dades d’IDESCAT 
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Elements més rellevants 

 

• Xarxa viària: Pel municipi hi creua l’AP7 i la N-IIa 

• Xarxa de transport públic:  

o Sarrià de Ter compta amb servei públic d’autobús (3 línies) i taxi. 

o Les parades de la línia urbana L6 fan parada a Girona a uns 10 minuts de l’estació de 

tren, fet que dificulta la connexió  

o No es dona cobertura a la connexió entre Sarrià de Ter i la universitat de Girona 

• El 2019 hi ha 4.549 vehicles registrats. Hi ha hagut un increment continuat des de 1997 

• El 65% del parc de vehicles són turismes 

• Sarrià de Ter registre un índex de motorització superior al comarcal 

• Excepte per petits desplaçaments interns al municipi la mobilitat del municipi es basa en 

el vehicle privat, fet que es pot veure potenciat si es desenvolupen sectors deslligats del 

centre urbà.  
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5. DIAGNOSI 

5.1 LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE A SARRIÀ DE TER. FORTALESES I DEBILITATS 

L’anàlisi de les necessitats globals d’habitatge a Sarrià de Ter es realitzarà segons el model d’oferta i demanda 
d’habitatge. A partir de les dades de projecció de població, i de les dades de persones per llar, s’estima la necessitat 
d’habitatge futura per a Sarrià de Ter. Aquest anàlisi mostra que seguint les projeccions d’augment de població 
detallades en altres apartats de cara al 2026, a nivell teòric el parc existent podria absorbir gran part d’aquest 
creixement. Tot i així, s’observa que bona part de l’oferta d’habitatge (de compra) existent no és assequible 
econòmicament ni té unes dimensions adequades per les necessitats actuals.  

Es conclou que al municipi manquen habitatges més reduïts i assequibles, sobretot pels joves, tot i que no es preveu 
un increment de la demanda de nous habitatges. 

 

5.1.1 DEMANDA D’HABITATGES 

Segons les projeccions de població realitzades a l’apartat “2.2.2. Projecció demogràfica”, d’aquesta memòria, es 
situen tres escenaris de creixement diferents per a Sarrià de Ter: 

Taula 16 – Previsions de població per escenari en el període 2019 - 2026 

Any Projecció Baix Projecció Mitjà Projecció Alt 

2019 5.170 5.170 5.170 

2020*  5.367   5.367   5.367  

2025  5.462   5.620   5.772  

2026  5.476   5.664   5.850  

   *dades del mes de novembre 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

 

Per estimar la quantitat d’habitatges, s’escull l’escenari que presenta un creixement mitjà com a més probable, 
situant així la població existent el 2026 en 5.664 habitants. 

Per falta de dades del nombre de persones per llar del municipi de Sarrià de Ter, s’han incorporat dades de la 
província de Girona del 2018 i de la comarca del Gironès de 2011, i s’ha observat que el repartiment de persones per 
llar s’ha mantingut força estable entre 2011 i 2018.  

Taula 17 – Nombre de persones per llar del Gironès (2011) i de la província de Girona (2018) 

 1 persona 2 persona 3 persona 4 persones 5 persones 6 persones i més Total 

Gironès 
(2011) 

16.515 20.970 13.539 12.588 3.860 1.923 69.395 

24% 30% 20% 18% 6% 3%  

Prov. Girona 
(2018) 

67.649 92.764 60.831 50.474 14.199 6.137 292.054 

23% 32% 21% 17% 5% 2%  

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

 

Assumint els percentatges de persones per llar del Gironès (taula anterior), i la projecció de població, s’estima que a 
Sarrià de Ter el nombre de persones per llar no varia substancialment des del 2010, els percentatges poden utilitzar-
se per obtenir el nombre de llars que seran necessàries amb l’horitzó a 2026. Segons la taula següent, el 2026 es 
requereixen 255 habitatges més respecte el 2019. 
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Taula 18 – Nombre d’habitatges previstos a Sarrià de Ter segons les previsions de creixement de població 

Any 
Població 
projecció 

Persones 
Nº necessari 
d’habitatges 1 

(24%) 
2 

(30%) 
3 

(20%) 
4 

(18%) 
5 

(6%) 
>6 

(3%) 

2019 5.170 1.230 781 336 234 58 24 2.664 

2020 5.367 1.277 811 349 243 60 25 2.765 

2021 5.425 1.291 820 353 246 60 25 2.795 

2022 5.479 1.304 828 356 248 61 25 2.823 

2023 5.529 1.316 835 360 251 62 26 2.848 

2024 5.574 1.327 842 363 253 62 26 2.872 

2025 5.620 1.337 849 365 255 63 26 2.895 

2026 5.664 1.348 856 368 257 63 26 2.918 

 *Dades del mes d’octubre 

Font: Anthesis Lavola 

 

Incorporant el volum de residents que estaran en edat d’emancipar-se (20-29 anys) s’estima que el 2026 hi haurà 24 
habitants menys que el 2019, que estaran en edat d’emancipar-se i per tant requeriran d’habitatge.  

Taula 19 - Població nova en edat d’emancipar-se 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Població 20-29 anys 
483 462 447 456 451 450 463 459 

- -21 -15 9 -5 -1 13 -4 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

Tot i que el present Pla té l’horitzó al 2026, cal analitzar la població més jove, ja que la població menor de 10 anys és 
superior a la de 10-20 anys. S’estima que l’any 2032 hi haurà 86 habitants més que el 2019, en edat d’emancipar-se. 

Taula 20 - Població nova en edat d’emancipar-se 2027-2032 

 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Població 20-29 anys 
478 486 506 538 558 569 

19 8 20 32 20 11 

Font: Anthesis Lavola amb dades IDESCAT 

Alhora cal tenir en compte les defuncions que es produiran. Assumint l’esperança de vida de la província de Girona 
de 80 anys pels homes i 86 per les dones, que la mitjana de defuncions anual des del 2010 és de 20 homes i 19 dones, 
i que les defuncions dels homes majors de 80 anys representen el 54% de les defuncions total d’homes i les 
defuncions de dones majors de 86 anys representen el 53% de les defuncions total de dones, s’estima una mitjana 
de 12 defuncions d’homes anuals i 10 de dones.  

Per tal de definir la necessitat d’habitatge es resten el nombre de defuncions per any al nombre de població jove en 
edat d’emancipar-se que s’incorpora a la població susceptible a necessitar un habitatge. 

Taula 21 - Demanda estimada d'habitatge 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Població 20-29 anys -21 -15 9 -5 -1 13 -4 19 8 20 32 20 11 

Defuncions -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 

Balanç -43 -37 -13 -27 -23 -9 -26 -3 -14 -3 10 -2 -11 

Font: Anthesis Lavola 
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Entre 2018 i 2026 hi haurà una disminució de la demanda d’habitatge ja que s’estima una mortalitat de 22 persones 
anuals (majors de 80 anys per homes i de 86 per dones) i perquè la població en edat d’emancipar-se, segons la 
piràmide d’edat municipal, es redueix durant els pròxims anys. Tot i així cal considerar que la població en edat 
d’emancipar-se entre el 2027 i 2032 incrementa i per tant es preveu que el 2030 hi hagi 10 persones més que el 2019 
que necessitin un habitatge.  

 

5.1.2 OFERTA D’HABITATGE 

Els anàlisis realitzats a l’apartat 3. “El parc d’habitatge”, permeten aproximar la xifra d’habitatges a Sarrià de Ter amb 
un total de 2.135 habitatges el 2019.  

Dels 2.135 habitatges, 2 són habitatges turístics (Airbnb), 98 en règim de compra i 3 en lloguer, s’estima que hi ha 
uns 1.998 habitatges ocupats, bé sigui com a habitatge principal, bé com a segona residència. 

 

5.2 LES PROBLEMÀTIQUES I REPTES DE FUTUR 

A partir de l’anàlisi efectuada es considera que els principals reptes de futur en matèria d’habitatge pel municipi de 
Sarrià de Ter són els següents:  

• Cal fomentar mesures i polítiques que permetin garantir l’accés a l’habitatge per la gent jove del poble. 
L’estructura actual d’habitatges de grans dimensions i amb despeses econòmiques molt elevades dificulta 
l’establiment de població jove al poble. Actualment l’ocupació de les llars són més reduïdes i per tant cal 
redimensionar o gestionar l’habitatge actual perquè esdevingui habitatge de dimensions més reduïdes o bé 
espais cooperatius amb nous sistemes d’habitatge.  

• Actualment Sarrià de Ter és un dels municipis de l’àrea metropolitana de Girona amb un lloguer dels pisos 
més baix. Aquest fet positiu pels habitants pot generar un risc per l’increment de la demanda per l’arribada 
de població de municipis veïns amb lloguers molt superiors. L’increment de la demanda per habitatge de 
lloguer pot generar un increment de preus al municipi. 

• El parc d'habitatges actual té qualificació energètica E o inferior; i per tant són habitatges que generen un 
consum d'energia i emissions de CO2 molt elevat. Aquest fet indica uns increments importants dels costos 
dels habitatges, tant pels llogaters com pels propietaris, alhora que mostra la capacitat d’aplicació de 
millores o rehabilitacions dels habitatges. 

• El règim de tinència actual basat en la propietat privada, pot generar dificultats a l’accés a l’habitatge. Una 
política que permeti altres formes de tinença d’habitatges (cooperatives, règim compartit,....) podria 
diversificar opcions alhora d’accedir a l’habitatge. 

• De forma complementària es creu necessari incrementar el coneixement actual sobre les característiques, 
règims de tinença, ocupació, etc, del parc actual d’habitatges cara a poder concretar i orientar les polítiques 
i actuacions a desenvolupar.  

• Finalment, uns dels elements a destacar al municipi no és la falta d’habitatge a curt termini sinó l’elevat 
nombre d’habitatges en venta en detriment dels habitatges de lloguer. Aquest element dificulta l’accés a 
l’habitatge per persones joves o amb rendes baixes. En un horitzó més llunya (2027) si que es preveu un 
increment de població en edat d’emancipar-se i per tant caldrà analitzar l’evolució de la població, la 
mortalitat i l’oferta de l’habitatge per preveure una major demanda d’habitatge.  

 

Tot i la gestió de la millora dels habitatges i la seva accessibilitat, cal vetllar per no crear una ciutat dormitori i per 
tant cal promocionar habitatges que permetin acollir altres usos de tipus comercial o laboral.  

Paral·lelament cal tenir en compte la situació actual de pandèmia per la Covid-19, ja que la crisi i el confinament ha 
suposat un debat sobre la tipologia dels habitatges; en relació a la necessitat o no d’espais compartits, l’increment 
del teletreball...etc. 
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6. PROPOSTES DE FUTUR 

6.1 OBJECTIUS GENERALS 

A partir de la diagnosi realitzada i en coherència amb les prioritats municipals, s'estableixen els següents objectius 
generals dins del termini de vigència del present Pla Local d'Habitatge: 

1. Fer efectiu l’accés dels ciutadans a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats. 

2. Promoure la cohesió social en matèria d’habitatge i evitar els fenòmens de discriminació, exclusió segregació 
o assetjament sobre els col·lectius vulnerables. 

3. Impulsar la conservació i rehabilitació dels habitatges, així com la utilització adequada, i garantir-ne la 
qualitat i adequació a les normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat ambiental i social 

4. Fomentar que els joves puguin emancipar-se al municipi, si ho desitgen. 

 

6.2 ESTRATÈGIES A DESENVOLUPAR 

L’acció pública en matèria d’habitatge s’emmarca en el Decret 13/2010 de 2 de febrer, de desplegament del Pla per 
al dret a l’habitatge 2009-2012, de la Generalitat de Catalunya.  

El Pla per al dret a l’habitatge considera que els ajuntaments han de jugar un rol decisiu per la importància de 
l’habitatge en relació a les polítiques urbanes, socials i de desenvolupament, amb especial incidència en els camps 
de la immigració, l’habitatge jove o el de l’atenció a la gent gran.  

Per tant, el PLH ajuda a concretar iniciatives locals en els convenis entre la Generalitat i els ajuntaments. 

La present actualització del Pla Local d’Habitatge de Sarrià de Ter planteja 5 línies estratègiques: 

1. Planejament i gestió urbanística  

2. Rehabilitació i millora del parc d’habitatges  

3. Accés i ús adequat dels habitatges 

4. Recursos, organització i coneixement 

5. Altres 

 

6.3 PROGRAMA D’ACTUACIONS 

A continuació es presenta l’esquelet del programa d’actuacions del present PLH que posteriorment es desenvolupa 
en format fitxa per cada una de les mesures. En concret es proposen 22 actuacions incloses en les 5 línies 
estratègiques mencionades. 
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1. Planejament i gestió urbanística 

1.1 Actualització de planejament 

1.2 
Establiment o increment dels percentatge de reserva de sostre amb destí a habitatges de protecció oficial 
i determinació dels criteris per a la seva localització 

1.3 Adquisició de sòl, edificis o d’habitatges al mercat lliure 

2. Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

2.1 Desenvolupar un programa de seguiment de la situació actual del parc d’habitatge 

2.2 Tramitació i gestió d’ajuts a la rehabilitació d’administracions no municipals 

2.3 Atorgament d’ajuts municipals per a fomentar la conservació i rehabilitació dels edificis i habitatges 

2.4 Ampliació d’ordenances per a fomentar la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges 

2.5 Sensibilització per al foment del manteniment, la rehabilitació i la millora del parc 

3. Accés i ús adequat dels habitatges 

3.1 Obrir noves línies de mediació per a mobilitzar el parc d’habitatges vacant 

3.2 Bonificació fiscal equivalent al 25% de l’IBI per als habitatges en règim de lloguer de llarga durada 

3.3 Aplicació de mesures per erradicar les situacions d’infrahabitatge o sobreocupació dels habitatges 

3.4 
Promoure la cessió temporal d’habitatge a l’Ajuntament pel desenvolupament d’habitatge reduït 
assequible 

3.5 Promoure que els nous creixements urbans tinguin una dotació d’habitatge de diferent tipus 

3.6 
Endegar actuacions socials i de rehabilitació d’habitatges en àrees de risc d’exclusió residencial o amb 
degradació urbana 

3.7 
Impulsar la utilització de diverses tipologies de dret d'ús de l'habitatge de lloguer tal de donar resposta a 
necessitats específiques d'allotjament 

3.8 Dotació d’habitatges i allotjaments de caràcter temporal o provisional per situacions transitòries 

3.9 Fomentar i dignificar l’habitatge de lloguer 

3.10 Programa de cessió d’habitatges per destinar-los a polítiques públiques 

4. Recursos, organització i coneixement 

4.1 Oficina Local d’Habitatge (OLH): ampliació dels serveis existents  

4.2 Seguiment de la població jove emancipada. Anàlisi de les condicions i tipologia d’habitatge 

5. Altres 

5.1 Estudi de mobilitat per incrementar les connexions amb transport públic amb Girona 

5.2 Implementar una comissió de seguiment anual del PLH  
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6.3.1 DESENVOLUPAMENT DE LES ACTUACIONS 

6.3.1.1 Línia estratègica 1. Planejament i gestió urbanística  

1.1 Actualització de planejament 

Línia estratègica Planejament i gestió urbanística 

Descripció Actualment Sarrià de Ter està en procés de redacció del Pla Estratègic de 
Desenvolupament Local, i es preveu que en el pròxim any es modifiqui el Pla 
d'Ordenació Urbanístic Municipal i es redacti el Pla Director Supramunicipal.  
 
Es proposa que des de l’Ajuntament es faci un seguiment dels tres planejaments per tal 
que incorporin les dades actualitzades del present Pla Local d’Habitatge i permeti el 
desenvolupament de les accions i es doni resposta a les necessitats detectades pel que 
fa a especialment a la necessitat de noves tipologies d’habitatge i a l’increment de 
l’habitatge públic.   

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Fomentar la coherència entre el planejament municipal i supramunicipal 

- Impulsar actuacions previstes al PLH a altre planejament 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- 

Cost 
Costos associats a ampliacions de funcions dels treballadors de l’ajuntament, si bé es 
consideren mínims en tant que poden quedar inclosos dins el procediment habitual de 
redacció del POUM, i per tant, no ser costos afegits.  

 

1.2 Establiment o increment dels percentatge de reserva de sostre amb destí a habitatges de protecció oficial 
i determinació dels criteris per a la seva localització 

Línia estratègica Planejament i gestió urbanística 

Descripció Establiment en els plans d’ordenació urbanística municipal o en les seves modificacions 
de reserves de sòl suficients per a la construcció d’HPO per al compliment dels objectius 
definits a la Memòria Social. Com a mínim el 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús 
residencial de nova implantació, del qual un mínim d’un 20% ha de destinar-se a règim 
general i/o especial, ja sigui venda, lloguer o d’altres formes de cessió d’ús. Els Plans 
poden incrementar aquests mínims legals establerts en la TRLUC en sectors de 
planejament en sòl urbà i urbanitzable previstos pel planejament. 
  
Segons l’article 7 del Decret Llei 17/2019 correspon a l'Administració competent per 
qualificar els habitatges amb protecció oficial determinar-ne el preu o la renda màxims 
en el moment de qualificar-los. Cada vegada que es formalitzi un contracte que permeti 
als usuaris ocupar un habitatge amb protecció oficial, les parts han de fer constar al 
contracte el preu i la renda màxims vigents en aquell moment, sense perjudici que puguin 
pactar un preu o una renda inferiors.  
 
La legislació d’habitatge (art. 13 del DL 17/2019) menciona que les reserves per a la 
construcció d'habitatges de protecció pública s'han d'emplaçar evitant la concentració 
excessiva d'aquest tipus d'habitatges per tal d'afavorir la cohesió social i evitar la 
segregació territorial dels ciutadans per raó del seu nivell de renda. Aquestes reserves 
han d'atendre la diversitat de demanda d'habitatges de diferents dimensions. 
 

Agents involucrats Ajuntament 
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1.2 Establiment o increment dels percentatge de reserva de sostre amb destí a habitatges de protecció oficial 
i determinació dels criteris per a la seva localització 

Objectius a que 
dona resposta  

- Disposar de terrenys, en sòl urbà o urbanitzable, amb destí a la construcció d’HPO 

- Adequar els paràmetres urbanístics a les necessitats d’augment d’habitatge assequible 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- M2 de sostre residencial qualificat o reservat  

- Nombre d’HPO resultants (per tipologia)  

- Increment del nombre d’HPO qualificats o reservats (per tipologia) 

Cost 
Cost de la modificació del planejament quan es contracti externament, si bé és un cost 
no directament imputable al present PLH.  

 

1.3 Adquisició de sòl, edificis o d’habitatges al mercat lliure 

Línia estratègica Planejament i gestió urbanística 

Descripció Compra de sòls, edificis o habitatges al mercat lliure, per l’ajuntament o empresa 
municipal a preu de mercat, amb la finalitat de reforçar la política municipal d’habitatge, 
tot ampliant el parc públic residencial assequible. Si posteriorment s’adscriuen al 
Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge amb caràcter voluntari o obligatori, resten des 
d’aquell moment afectats per les finalitats legals del mateix. 
 
Es proposa que la gestió es faci directament per l’ajuntament o d’una forma societària o 
empresa municipal. Tot hi així sempre caldrà l’aprovació directa per l’ajuntament de 
l’adscripció al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge del bé concret, una vegada adquirit 
al mercat lliure. 
 
Inicialment es proposa realitzar una anàlisi del potencial d’habitatges que podrien ser 
adquirits per l’Ajuntament per destinar-los al parc públic, per tal de realitzar una valoració 
econòmica sobre el potencial real d’aquesta mesura en relació als pressupostos 
municipals.  

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Incrementar el parc d’habitatges vinculats a polítiques socials 

- Millorar l’oferta per a la població amb problemes d’accés a un habitatge en condicions 

assequibles.  
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’adquisicions (per tipologia) 

Cost 

Requereix d’una gran inversió en el procés d’adquisició. La primera fase d’estudi del 
potencial podria realitzar-se a partir d’una contractació externa (entre 10.000 i 20.000€) 
Subvencions: Des de la Diputació de Girona existeixen subvencions del Servei 
d'Habitatge de l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local 
de la Diputació de Girona, destinades als ajuntaments per a la realització d'inversions en 
l'adquisició d'habitatges destinats a polítiques socials 
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6.3.1.2 Línia estratègica 2. Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

2.1 Desenvolupar un programa de seguiment de la situació actual del parc d’habitatge 

Línia estratègica Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

Descripció Sarrià de Ter és un municipi de 5.367 habitants (2020) amb un registre de 2.135 
habitatges (2019). 
  
La manca de dades públiques de les característiques dels habitatges dificulten la gestió i 
millora d’aquests, ja que des de l’Ajuntament no es disposa d’un control de la tipologia 
d’habitatges (principals, segones residència, buits). 
  
És per això que es proposa desenvolupar un control, a partir d’un conveni amb el Consell 
Comarcal, on es requereixi a tots els propietaris aportar informació referent a la titularitat 
de l’habitatge i l’ús que se’n fa. 
 
Aquest control es pot desenvolupar a partir d’una enquesta o una plataforma que 
requereixi a tots els propietaris incorporar la informació durant el mes de desembre de 
cada any.  

Agents involucrats Ajuntament, Consell Comarcal del Gironès 

Objectius a que 
dona resposta  

- Elaborar una base de dades actualitzada de la situació del parc d’habitatges 

- Regular les necessitats d’habitatge 

- Gestionar els recursos existents 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’habitatges segons tipologia 

Cost 

Despeses incloses al conveni amb el Consell Comarcal. Actualment el conveni estableix 
un cost anual de 3.024€, considerant un horari d’atenció al públic de 6 hores. Amb 
l’increment de tasques es proposa ampliar l’horari en 6 hores més mensuals. Aquest 
increment tindria un cost total de 6.048€ anuals.  

 

2.2 Tramitació i gestió d’ajuts a la rehabilitació d’administracions no municipals 

Línia estratègica Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

Descripció Tramitació i gestió, prèvia signatura de conveni amb la Generalitat dels ajuts procedents 
del pla d’habitatge català i estatal. 
 
El Pla per al dret a l’habitatge (2016-2015) defineix els següents programes i ajuts: 
rehabilitació dels edificis d’habitatges i les obres de rehabilitació d’elements comuns en 
edificis plurifamiliars, rehabilitació dels interiors dels habitatges i les obres de 
rehabilitació per assolir els mínims d’habitabilitat i rehabilitació d’edificis d’habitatges i 
d’habitatges en àmbits territorials declarats àrees de rehabilitació i o en el marc de 
programes específics de rehabilitació impulsats per les administracions. 
 
També s'han de considerar els programes i ajuts del Pla Estatal de Vivienda 2018-2021. 
El pla recull en 9 programes el marc regulatiu general dels subsidis als préstecs 
convinguts, als ajuts al lloguer, ajuts a les persones en situació de desnonament o 
llançament del seu habitatge habitual, al foment del parc públic i a la promoció 
d'habitatges en lloguer, a la millora energètica, sostenibilitat, conservació i accessibilitat 
dels habitatges, a la rehabilitació i regeneració urbana i rural, ajuts als joves per a 
adquisició d'habitatge en municipis de menys de 5.000 habitants i a la promoció 
d'habitatges per a gent gran o persones amb discapacitat 
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2.2 Tramitació i gestió d’ajuts a la rehabilitació d’administracions no municipals 

 

Es proposa que des de l’ajuntament es vetlli per garantir la difusió dels ajuts 
supramunicipals vigents a través de l’OLH. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Fomentar la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes 

- Millorar la qualitat del parc residencial existent 

- Promoure l’eficiència energètica dels edificis residencials 

- Dinamitzar el mercat d’habitatge de lloguer 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’ajuts supralocals a la rehabilitació atorgats (per tipologia i col·lectiu) 

- Nombre d’edificis rehabilitats  

- Import total d’ajuts a la rehabilitació 

- % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total de sol·licitants dels ajuts  

- % d’edificis rehabilitats amb ajuts supralocals respecte al total del municipi/àrea  

Cost 

L’import de l’ajut prové de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i comerç. 
Les despeses de personal i mitjans materials per la gestió i tramitació dels 
ajuts/subvencions són internalitzables en dins dels serveis municipals. 

 

2.3 Atorgament d’ajuts municipals per a fomentar la conservació i rehabilitació dels edificis i habitatges 

Línia estratègica Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

Descripció Atorgament d’ajuts i/o subvencions municipals pel foment de la rehabilitació dels edificis 
i habitatges, en exercici de les competències municipals i en base al seu pressupost, de 
manera paral·lela, complementària, o en absència a les que estableix la Generalitat de 
Catalunya.  
 
Aquestes mesures es concretaran en la redacció, aprovació i aplicació d’una ordenança 
de rehabilitació, que podrà contemplar els següents aspectes:  
- la concreció dels supòsits en els quals serà exigible la realització d’obres de 

manteniment, conservació i rehabilitació 

- les condicions tècniques i estètiques de les obres 

- la concreció dels tràmits administratius i llicències 

- l’establiment d’ajuts i subvencions municipals per a la realització d’aquestes obres, 

etc.  

Aquesta ordenança caldrà que vagi acompanyada d’una memòria econòmica que analitzi 
el potencial d’inversió per a ser destinats a aquests ajuts, en relació al pressupost 
municipal. Els ajuts poden anar dirigits a àmbits o àrees de rehabilitació delimitades. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Fomentar el manteniment i la rehabilitació del parc residencial públic d’edificis i 

habitatges 

- Erradicar l’infrahabitatge 

- Dinamitzar el mercat d’habitatge de lloguer 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’ajuts supralocals a la rehabilitació atorgats (per tipologia i col·lectiu) 
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2.3 Atorgament d’ajuts municipals per a fomentar la conservació i rehabilitació dels edificis i habitatges 

- Nombre d’edificis rehabilitats 

- Import total d’ajuts a la rehabilitació 

- % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total de sol·licitants dels ajuts  

- % d’edificis rehabilitats amb ajuts locals respecte al total del municipi 

Cost 

En un primera fase, cost (intern o extern) de redacció de l’ordenança i a partir de la 
delimitació dels ajuts, assumpció del cost de l’ajut o subvenció si l’ajuntament els atorga 
en base al seu pressupost. 
Subvencions: des de la Diputació de Girona es disposa de Subvencions del departament 
d'Habitatge de l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local 
de la Diputació de Girona destinades a finançar els serveis comarcals d'habitatge 
gestionats per ajuntaments i consells comarcals, amb l'objectiu de fomentar l'extensió 
d'aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de Girona. 

 

2.4 Ampliació d’ordenances per a fomentar la conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges 

Línia estratègica Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

Descripció Redacció de normativa municipal que permeti l’ajuntament exercir control i determinar 
els paràmetres que han de regir les intervencions de manteniment i rehabilitació en les 
edificacions residencials.  
 
L’ordenança pot tractar aspectes sobre conservació, rehabilitació, manteniment i estat 
ruïnós, dins el marc legal autonòmic i estatal vigent, regulant aquells aspectes que 
queden fora del seu l’abast. Pot establir diferents determinacions: mesures necessàries 
per controlar el deure de conservació i rehabilitació dels propietaris els immobles, 
especialment quan a les condicions de seguretat dels elements exteriors dels edificis a 
via pública que puguin afectar a tercers; mesures per a facilitar l'adopció de determinades 
condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat i paisatge urbà en les edificacions; etc.  
 
L’ordenança pot també incorporar l'obligació de crear un registre municipal sobre l’estat 
de conservació de les edificacions, què es nodreixi de la informació procedent de les 
Inspeccions Tècniques de l’Edificació que es realitzin. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Controlar les intervencions de rehabilitació, conservació i manteniment dels edificis 

residencials 

- Evitar situacions de risc per a les persones 

- Fer complir els deures de conservació i manteniment dels propietaris dels immobles 

- Donar informació a l’Administració sobre la situació real del parc a fi de poder orientar 

i valorar correctament les polítiques de rehabilitació. 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre de mesures implementades  

- Nombre d’unitats de convivència beneficiades per les mesures implementades 

Cost 
No hi ha costos associats més enllà dels necessaris per a procedir a l’ajustament del text 
de les ordenances.  
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2.5 Sensibilització per al foment del manteniment, la rehabilitació i la millora del parc 

Línia estratègica Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

Descripció Producció d’informació sobre rehabilitació i manteniment d’edificis i habitatges per tal 
de millorar el coneixement de la població respecte dels recursos disponibles, els deures 
dels propietaris, les accions de l’ajuntament en la matèria, etc. 
 
Aquesta informació ha d’ajudar la població, ja sigui com a propietaris d’un immoble, com 
a membres de la Junta d’obres o, simplement, en qualitat de veïns de l’immoble, a 
afrontar unes obres de rehabilitació o manteniment del seu edifici. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i habitatges dels municipis  

- Dinamitzar el mercat d’habitatge de lloguer 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’accions de comunicació programades (per tipologia) 

- Cost econòmic de la campanya de comunicació 

Cost 

Cost de l’emissió del material de difusió (≈5.000€) 

La Diputació de Girona disposa de subvencions als ajuntaments destinades a 
l'atorgament d'ajuts econòmics per finançar estudis, plans, programes i projectes locals 
amb l'objectiu de fomentar la planificació i execució de les polítiques d'habitatge en els 
seus diferents àmbits.  

 

6.3.1.3 Línia estratègica 3. Accés i ús adequat dels habitatges 

3.1 Obrir noves línies de mediació per a mobilitzar el parc d’habitatges vacant 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Mesures de mediació amb els propietaris d’habitatges buits per afavorir l’increment de 
l’oferta d’habitatges disponibles destinat a lloguer. 
 
A partir de convenis amb els propietaris particulars per a la cessió d’habitatges 
desocupats, l’Ajuntament es compromet a donar cobertura legal, li fa la mediació i gestió 
amb els inquilins i li aplica un seguit de bonificacions, a canvi que els propietaris abaixin 
el preu del lloguer per sota mercat. 
 
Alhora, a partir de la identificació dels habitatges buits o infrautilitzats es proposa 
realitzar sessions informatives a propietaris d’habitatges buits on es doni a conèixer 
l’existència de la borsa municipal de lloguer social, els avantatges pels propietaris i els 
requisits d’admissió. Alhora també es pot informar sobre els ajuts existents per la 
rehabilitació d’aquells que no estiguin en condicions: ajuts, microcrèdits i bonificacions. 
 
Més enllà d’informar e intentar mediar, seria recomanable aprofitar aquestes trobades 
per intentar recollir informació sobre les raons per les quals no han llogat els seus 
habitatges fins al moment. Aquesta pot resultar una informació valuosa alhora d’anar 
adaptant en un futur els serveis a les necessitats reals dels propietaris. 
 
La Generalitat pot exercir els drets de tanteig i retracte directament o a través d’entitats 
de dret públic amb personalitat jurídica pròpia competents en matèria d’habitatge, en 
benefici propi, del municipi o en benefici d’entitats sense ànim de lucre que formin part 
de la Xarxa d’habitatges d’inserció que tinguin la consideració de promotors socials 
segons disposa l’article 51.2.b) de la Llei 18/2007, del 28 de desembre. 
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3.1 Obrir noves línies de mediació per a mobilitzar el parc d’habitatges vacant 

El tanteig implica que el transmissor de l’habitatge ha de comunicar la seva intenció de 
vendre’l a l’Administració pública, per tal que pugui valorar si vol exercir el dret 
d’adquisició preferent. El retracte opera en el supòsit que la comunicació prèvia de la 
transmissió no s’hagi efectuat, o aquesta hagi omès qualsevol dels requisits legals. 
 
L’adquisició per part de l’Ajuntament, està subjecta a la disponibilitat de pressupost 
municipal. 

Agents involucrats Ajuntament, Consell comarcal 

Objectius a que 
dona resposta  

- Aprofundir en el coneixement del volum, tipologia, característiques i el potencial 

d'optimització del parc vacant del municipi.  

- Estimular l'ocupació del parc vacant 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’habitatges que passen a formar part de la Borsa Municipal de lloguer social  

- Informacions recollides entorn a les raons per les quals els habitatges no s’havien posat 

en lloguer fins al moment  

Cost Costos associats a l’increment de tasques assignades als tècnics d’habitatge municipals.  

 

3.2 Bonificació fiscal equivalent al 25% de l’IBI per als habitatges en règim de lloguer de llarga durada 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Per tal de promoure l’increment d’oferta de lloguer dels habitatges actualment en venta 
o buits, es proposa bonificar fiscalment l’IBI per import del 25%, d’aquells habitatges que 
s’ofereixin en règim de lloguer o bé es registrin a la Borsa d’Habitatge Social del Consell 
Comarcal.  
  
Per tal d’evitar que els habitatges turístics es benefici d’aquesta bonificació, es proposa 
que el règim de lloguer ha de tenir una durada mínima de 12 mesos consecutius. 
 
Es proposa aquesta mesura s’apliqui a partir del 2021.  
 
Com a actuació prèvia es considera que cal establir un període previ a la implementació 
per donar a conèixer aquesta mesura a tots els propietaris de Sarrià de Ter. 
 
Des de la Diputació de Girona es pot rebre assessorament en temes com les bonificacions 
i gravacions de l'IBI i l'actuació de bonificació fiscal equivalent al 25% de l’IBI per als 
habitatges en règim de lloguer de llarga durada. 

Agents involucrats Ajuntament, Consell Comarcal del Gironès 

Objectius a que 
dona resposta  

- Fomentar l’increment d’habitatge en règim de lloguer 

- Limitar la presència d’habitatge turístic 

- Millorar i facilitar l’oferta d’habitatge als joves 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’habitatges de lloguer 

Cost Costos associats a l’increment de tasques assignades als tècnics d’habitatge municipals. 
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3.3 Aplicació de mesures per erradicar les situacions d’infrahabitatge o sobreocupació dels habitatges 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Adopció de mesures sancionadores en cas d’incompliment de la funció social de la 
propietat i/o la utilització anòmala dels habitatges, dirigides a mobilitzar el parc 
d’habitatges buits (especialment el que sigui propietat de persones jurídiques) i afavorir 
l’accés a un habitatge assequible a persones en estat o risc d’exclusió social-residencial. 
 
A partir de la detecció d’un possible habitatge infrautilitzat o sobreocupat durant més de 
dos anys pels serveis municipals, procedir a les comprovacions i inspeccions a fi d'incoar 
les actuacions administratives, requerint als propietaris per tal que els posin en lloguer.  
 
En cas que aquesta petició no sigui atesa, es pot iniciar un procediment sancionador per 
incompliment de la funció social de la propietat. Les actuacions poden comprendre, entre 
d’altres:  
a) Sancions administratives per penalitzar la desocupació permanent i injustificada de 

l’habitatge. Es recomana l'aprovació d'un programa d'inspecció i d’una ordenança que 

reguli la tramitació.  

b) Multes coercitives per incompliment d'alguna acció o omissió prèviament requerida. 

Per exemple, per no haver posat al mercat de lloguer un habitatge buit un cop passat 

el termini establert després d’haver-ho requerit.  

c) Taxa per prestació de serveis administratius (no es sanció), vinculada a les ordres 

d’execució i execucions subsidiàries i als expedients per la utilització anòmala d’un 

habitatge o edifici d’habitatges. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Garantir la funció social de la propietat i l’ús adequat dels habitatges. 

- Estimular el mercat del lloguer.  

- Incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preu assequible.  

- Establir mecanismes de verificació de la desocupació de l’habitatge 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre de penalitzacions/sancions imposades (per tipologia) 

- Nombre d’habitatges mobilitzats  

- Import total recaptat amb la implantació de penalitzacions/sancions 

Cost Costos associats a l’increment de tasques assignades als tècnics d’habitatge municipals. 
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3.4 Promoure la cessió temporal d’habitatge a l’Ajuntament pel desenvolupament d’habitatge reduït 
assequible 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Actualment a Sarrià de Ter s’ofereixen habitatges, majoritàriament de 3 o 4 habitacions, 
a preus inaccessibles per a la població jove del municipi. Es considera per tant que és un 
habitatge més aviat destinat a famílies i no pas a joves que es vulguin emancipar, ja que 
les dimensions i els preus són excessius. Per aquest motiu, es preveu una creixent 
demanda anual d’habitatge de petites dimensions per a joves en edat d’emancipar-se. 
 
Amb la finalitat de promoure els habitatges buits i/o en venda, i alhora fomentar l’oferta 
d’habitatge assequible, principalment per a la població resident, es vol fomentar una 
cessió de l’habitatge a l'Ajuntament per un període acotat de temps. 
 
Es proposa realitzar un procés d’identificació i captació de propietaris d’habitatges buits, 
així com un servei d’informació i assessorament sobre les condicions, prestacions i 
avantatges vinculades al programa de cessió d'habitatges. La cessió dels habitatges 
quedarà supeditada a la demanda de lloguer del municipi. 
 
Alhora, per tal d’incrementar l’oferta del parc d'habitatge es proposa la cessió temporal 
d’habitatge a l’Ajuntament amb la facultat de cedir-ne l'ús temporal a tercers, i aquest es 
fa càrrec de l'execució de les obres de rehabilitació. Al conveni s'especificaran i es 
valoraran les obres a executar, la durada temporal de la cessió, les condicions i garanties 
de pagament i les clàusules de rescissió. 
 
L’adjudicació dels habitatges cedits caldrà que regeixin certes condicions per tal de 
garantir que es destinin a població jove resident o destinat al desenvolupament de 
negocis locals. Es proposen alguns requisits: 
- població resident al municipi durant més de 5 anys 
- habitatge vinculat a empresaris que desenvolupin un negoci a Sarrià de Ter (i per tant 

creïn activitat/llocs de treball) 
- població resident amb rendes baixes  

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Estimular el mercat del lloguer 

- Incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preu assequible 

- Promoure el manteniment i la rehabilitació del parc d'habitatges 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d'expedients de cessió temporal iniciats 

- Nombre d'habitatges cedits a l'administració (per tipologia) 

- Temps mitjà de cessió dels habitatges 

Cost 
Sense determinar. A valorar en el cas de que s’identifiqui la possibilitat de tirar endavant 
una operació de cessió 
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3.5 Promoure que els nous creixements urbans tinguin una dotació d’habitatge de diferent tipus 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Segons el POUM es preveu una reserva del 30% del sostre residencial de nova implantació 
fixada per la legislació vigent per la construcció d’habitatges de protecció pública. Els 
sectors i àmbits on es preveuen aquestes reserves són als polígons en SUNC (PAU 1, PAU 
3, PAU 4, PAU 7, PAU 8, PAU 10), als plans de Millora en SUNC (PMU-1) i als sectors 
urbanitzables (SUD-1, SUND-1). 
 
Es proposa que a partir de la demanda i dèficit d’habitatge anual que hi hagi, en el moment 
de desenvolupar algun d’aquests sectors destinats (segons el POUM) a habitatge es tingui 
en compte una dotació d’habitatge de diferent tipus. 
 
Es proposa que en el desenvolupament del planejament per aquests sectors, s’estableixi 
que part de l'edificació d'ús residencial de les noves construccions es destini a habitatge 
amb protecció oficial, i majoritàriament esdevingui habitatge de primera residència. 
 
Alhora, es considera que el nou habitatge a desenvolupar ha de tendir a ser habitatge més 
petit, evitant un monocultiu d’habitatge unifamiliar, i que s’adeqüin més a les dimensions 
de la llar del moment que es desenvolupi el planejament. 
 
Cal que el nou desenvolupament residencial que es planifiqui i minimitzi l’afectació amb 
l’entorn i incorpori un Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada per tal de garantir un 
accés segur, ordenat i respectuós amb el municipi. 

Agents involucrats Ajuntament, promotors 

Objectius a que 
dona resposta  

- Cobrir el dèficit d’habitatge 

- Garantir habitatge assequible 

- Fomentar la creació d’habitatge més petit 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre de nous habitatges 

- Ocupació d’habitatges per a residents joves 

Cost 
Sense costos directes, en tant que és un cost internalitzat en el procés de redacció del 
nou planejament. 
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3.6 Endegar actuacions socials i de rehabilitació d’habitatges en àrees de risc d’exclusió residencial o amb 
degradació urbana 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció El Pla pel dret a l’habitatge estableix que les àrees de risc d’exclusió social o amb 
degradació urbana són aquelles que es configuren en determinades poblacions amb una 
elevada problemàtica social i econòmica de les persones que hi resideixen, que 
comporten dificultats en les relacions veïnals i per a la cohesió dels barris. 
 
A continuació es desenvolupen propostes d’actuacions a endegar per part de 
l’Ajuntament:  
Iniciativa municipal d’arranjament d’habitatges per tal de garantir a les persones grans 
les condicions de seguretat, higiene, accessibilitat i habitabilitat adequades. Consisteix en 
la realització de reformes bàsiques (bany, cuina, generals per la mobilitat al domicili...) 
per tal d’afavorir l’autonomia i la qualitat de vida de les persones grans en el mateix 
domicili. Són mesures adreçades a persones més grans de 65 anys en situació de 
discapacitat o dependència, amb dificultats per desenvolupar les activitats de la vida 
diària o amb insuficiència de recursos econòmics, i a persones més grans de 80 anys que 
viuen soles o amb una altra persona gran.  
 
Accions d’informació i ajudes a les famílies amb problemes de pagament o talls de 
servei dels subministraments bàsics de l'habitatge (aigua potable, gas i electricitat):  
- Informació i assessorament personalitzat sobre ajuts econòmics puntuals i mesures 

d'estalvi i reducció dels consums i de les despeses (canvi de tarifes, facturació, 

ajudes) 

- Auditories energètiques i diagnosi social de l'habitatge.  

- Subvencions per instal·lar elements de baix cost i eficiència energètica als habitatges. 

- Informació sobre el dret que garanteix l’accés als subministraments d’aigua, llum i 

gas a les persones en risc d'exclusió residencial, i tramitació del procediment -que 

correspon a l'àrea de Serveis Socials i, s'inicia quan l’empresa subministradora 

notifica a la persona afectada la factura impagada- amb la finalitat d'evitar la 

interrupció dels serveis.  

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Millorar la qualitat de vida de la gent gran  

- Millorar la qualitat del parc 

- Garantir l'accés als subministraments bàsics a les famílies. 

- Ajudar a les famílies en situació de pobresa energètica. 

- Assessorar i orientar a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels 

subministraments bàsics de l'habitatge. 

- Detectar problemàtiques que provoquin consums excessius i reduir les factures dels 

rebuts de subministraments. 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’arranjaments d’habitatge realitzats (per tipologia d’actuació)  

- Nombre de consultes ateses 

- Nombre d'ajuts atorgats 

- % d’unitats de convivència beneficiades respecte al total del municipi 

Cost 

Despeses dirigides a assumir el cost de la reforma i la formació especialitzada dels 
operaris. 
Des de la Generalitat de Catalunya es disposen de subvencions per a obres d’arranjament 
a l’interior dels habitatges per a les persones grans, situats als àmbits dels serveis 
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3.6 Endegar actuacions socials i de rehabilitació d’habitatges en àrees de risc d’exclusió residencial o amb 
degradació urbana 

territorials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres 
de l’Ebre. 

 
 

3.7 Impulsar la utilització de diverses tipologies de dret d'ús de l'habitatge de lloguer per tal de donar 
resposta a necessitats específiques d'allotjament 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Davant les necessitats de promoció i increment de l’habitatge en lloguer, es proposen 
diferents tipologies de dret d’ús de l’habitatge de lloguer: 
 
Transmissió d’habitatges en dret de superfície: Transmissió d’habitatges de titularitat 
municipal (qualificats o no com a HPO) en la modalitat de tinença intermèdies de dret de 
superfície, mitjançant la qual l’ocupant compra l’habitatge durant un temps determinat 
més llarg que el d’un contracte de lloguer tipus, transcorregut el qual la propietat de 
l’habitatge torna a mans de l’ajuntament. Aquest procés fa que el preu de la venda/quota 
mensual que ha de destinar la unitat de convivència per pagar el seu habitatge habitual és 
més baixa que en un règim de venda i més estable que la d’un règim de lloguer.  
 
Transmissió d’habitatges de propietat compartida: Transmissió d’habitatges públics 
municipals (qualificats o no com a HPO) en la modalitat de tinença intermèdia de propietat 
compartida, que confereix al comprador privat una quota inicial del domini, la possessió, 
l’ús i el poder gaudir exclusivament de l’habitatge (incloent-hi el pagament d’impostos i 
tributs lligats a la possessió i gaudiment de l’habitatge, excepte que es pacti el contrari) a 
canvi del pagament d’una contraprestació dinerària a l’ajuntament i el dret d’adquirir de 
forma gradual la quota restant. 
 
La quota mínima inicial i l’exercici de dret d’adquisició gradual s’han de pactar entre les 
parts, el règim de propietat compartida afavoreix l’adquisició de la propietat en millors 
condicions que el de propietat tradicional. Es recomana que el comprador privat adquireixi 
una proporció d’un mínim del 5% del domini adquirit amb capital propi, un 20% màxim 
amb finançament hipotecari, i deixi el 75% restant subjecte a l’adquisició gradual que es 
pacti amb l’ajuntament. 
 
L’instrument també por materialitzar-se en forma d’adquisició per part de l’ajuntament 
d’habitatges afectats per procediments d’execució hipotecària per tal d’evitar la pèrdua 
total de l’habitatge als seus propietaris originals. 
 
Promoure la generació d’habitatge cooperatiu assequible: Cessió o constitució un dret 
de superfície per a la promoció d'habitatge per cooperatives en règim de cessió d'ús, ja 
sigui mitjançant la construcció d'habitatges de nova planta o, la rehabilitació o adequació 
d'edificis d’habitatges o d’habitatges municipals buits i en mal estat. 
 
Les cooperatives de cessió d’ús, són una forma alternativa d'accés a l'habitatge, en les 
quals els seus membres gaudeixen d’un dret d’ús a través del pagament d’una quota 
d’entrada i d’un lloguer tou i vinculat a l’adquisició (si s’escau), construcció (si s’escau), i 
participen del manteniment i funcionament de la cooperativa. 

Agents involucrats Ajuntament, l’operador de la Generalitat de Catalunya o un operador privat 

Objectius a que 
dona resposta  

- Augmentar l’oferta residencial a preu assequible 

- Ajudar a les famílies amb deutes hipotecaris a evitar la pèrdua del seu habitatge 

- Estimular l’ocupació del parc vacant de propietat municipal 

- Estimular el lloguer a llarg termini.  
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3.7 Impulsar la utilització de diverses tipologies de dret d'ús de l'habitatge de lloguer per tal de donar 
resposta a necessitats específiques d'allotjament 

- Incidir a la baixa en els preus del mercat lliure d’habitatge 

- Fomentar la diversificació de les formes de promoció i gestió dels habitatges 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- M2 de sostre d’habitatge en dret de superfície transmès i assequible construït 

- Nombre d’habitatges en dret de superfície transmesos, de propietat compartida 

transmesos i assequible construïts 

- % d’habitatges per tipologia respecte al total d’habitatges assequibles del municipi. 

Cost 

No hi ha costos directes. 
L’ajuntament no ha de realitzar una despesa important, més enllà de les corresponents a 
estructura i les associades a la comercialització dels habitatges. 
(En el cas que s’adquireixi part de la propietat d’habitatges afectats per execucions 
hipotecàries, pot necessitar una elevada inversió inicial i el pagament d'una quota de 
forma prolongada en el temps) 

 

3.8 Dotació d’habitatges i allotjaments de caràcter temporal o provisional per situacions transitòries 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Generació d’habitatges, preferentment a preu assequible, o d’allotjaments de caràcter 
temporal destinats a resoldre situacions o necessitats residencials o de sostre transitòries 
i/o d’urgència sobre sòl de titularitat o de procedència municipal. 
 
Comprèn totes les operacions jurídiques i tècniques que implica l’adjudicació o transmissió 
dels habitatges així com la construcció dels mateixos (si s’escau) un cop està disponible el 
sòl. 

Agents involucrats Ajuntament, agent privat 

Objectius a que 
dona resposta  

- Augmentar l’oferta residencial a preu assequible 

- Facilitar la solució residencial a famílies amb necessitats temporals i o d’urgència 

- Fomentar la diversificació de les formes de promoció i gestió dels habitatges 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- M2 de sostre d’habitatges o allotjaments temporals o provisionals construïts 

- Nombre d’habitatges o allotjaments temporals o provisionals construïts 

- % d’habitatges o allotjaments temporals o provisionals construïts respecte al total 

d’habitatges assequibles del municipi 

Cost 

Requereix una important inversió inicial que es pot recuperar després totalment o 
parcialment o la renda de lloguer dels habitatges. 
La Diputació de Girona disposa de subvencions destinades als ajuntaments per a inversions 
en habitatges de propietat municipal o cedits destinats a polítiques socials d'habitatge. 
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3.9 Fomentar i dignificar l’habitatge de lloguer 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Establiment d’una forma de cooperació i coordinació per a participar en l’execució de la 
rehabilitació edificatòria, facilitant-la i en ocasions ajudant a finançar-la a través d’un 
conveni entre l’ajuntament i un altre agent dels permesos per la normativa estatal vigent 
(altres administracions públiques; agents responsables de la gestió i execució de les obres; 
comunitats o agrupacions de comunitats de propietaris; cooperatives d’habitatge i 
associacions administratives constituïdes a l’efecte; propietaris de terrenys, 
construccions, edificacions i finques urbanes; titulars de drets reals o d’aprofitament; 
empreses, entitats o societats que intervinguin en les operacions, així com associacions 
administratives constituïdes per a l’execució de les obres). 
 
Per altre banda, es proposa la realització d’informació sobre rehabilitació i manteniment 
d’edificis i habitatges per tal de millorar el coneixement de la població respecte dels 
recursos disponibles, els deures dels propietaris, les accions de l’ajuntament en la matèria, 
etc.  
 
Aquesta informació ha d’ajudar la població, ja sigui com a propietaris d’un immoble, com 
a membres de la Junta d’obres o, simplement, en qualitat de veïns de l’immoble, a afrontar 
unes obres de rehabilitació o manteniment del seu edifici. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Fomentar el manteniment i la rehabilitació dels edificis i habitatges dels municipis 

- Facilitar als propietaris d’un o diversos immobles el compliment dels deures de 

conservació i rehabilitació. 

- Fomentar la rehabilitació, regeneració i renovació urbanes 

- Millorar la qualitat del parc residencial existent 

- Promoure l’eficiència energètica dels edificis residencials 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre de convenis signats (per tipologia d’acord i d’agent) 

- % d’edificis rehabilitats respecte al total del municipi 

- Nombre d’accions de comunicació programades (per tipologia) 

- Cost econòmic de la campanya de comunicació 

Cost Sense determinar, variable 
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3.10 Programa de cessió d’habitatges per destinar-los a polítiques públiques 

Línia estratègica Accés i ús adequat dels habitatges 

Descripció Mesures per promoure que els propietaris d’habitatges buits (particulars, empreses, 
entitats financeres, etc.) els cedeixin de manera remunerada a l’ajuntament per un 
període acotat de temps.  
 
El servei pot comprendre la identificació i captació de propietaris i inversors privats amb 
habitatges buits, la informació i assessorament sobre les condicions, prestacions i 
avantatges vinculades al programa de cessió d’habitatges (cobertura de les despeses 
inicials, assistència jurídica gratuïta, etc.), i/o la creació d’un fons d’ajuts municipals 
complementari. La cessió dels habitatges queda supeditada a la demanda de lloguer de la 
zona on estigui ubicat l’habitatge i al seu estat de conservació. 
 
Per altra banda, es pot optar per incrementar el parc d'habitatge amb finalitats socials amb 
programes que vinculin la cessió amb la rehabiltació dels habitatges buits i en mal estat, 
mitjançant la signatura de convenis amb els propietaris. En aquests convenis l'Ajuntament 
es fa càrrec de l'execució de les obres de rehabilitació, a canvi de la cessió temporal amb 
la facultat de cedir-ne l’ús temporal a tercers.  
 
Al conveni s’especificaran i es valoraran les obres a executar, la durada temporal de la 
cessió, les condicions i garanties de pagament i les clàusules de rescissió. 
 
La diagnosi del present PLH quantifica una manca de 141 habitatges destinats a gent gran 
i estrangers i 923 joves que no poden accedir als habitatges de lloguer. Per donar-hi 
resposta es proposa un cronograma de l’increment anual d’habitatge amb lloguer social 
que hi ha d’haver durant els pròxims 6 anys, considerant una taxa d’ocupació de 2 joves 
per llar (462 llars per a joves): 
 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

Nous habitatges amb lloguer 
assequible per joves (entorn 
als 300€/mensuals) 

77 77 77 77 77 77 462 

Habitatges per a gent gran  8 10 10 10 10 10 58 

Habitatges per estrangers 10 14 14 15 15 15 83 

TOTAL 95 101 101 102 102 102 603 
 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Estimular el mercat del lloguer 

- Incrementar el nombre d’habitatges de lloguer a preu assequible 

- Estimular l’ocupació del parc vacant, en especial de l’estoc d’obra nova 

- Promoure el manteniment i la rehabilitació del parc d’habitatges 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’habitatges cedits a l’administració (per tipologia) 

- Temps mitjà de cessió dels habitatges 

Cost 
Despeses de campanyes de difusió i comunicació, al pagament de les quotes als 
propietaris, i a la prestació d’ajuts municipals associades 
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6.3.1.4 Línia estratègica 4. Recursos, organització i coneixement 

4.1 Oficina Local d’Habitatge (OLH): ampliació dels serveis existents 

Línia estratègica Recursos, organització i coneixement 

Descripció Reestructuració de l’actual oficina local especialitzada en matèria d’habitatge, la qual es 
proposa que actuï com a finestra única i es constitueixi com un referent clar, transparent 
i pròxim de les polítiques d’habitatge.  
 
L’Oficina Local d’Habitatge existent desenvolupa una tasca més aviat administrativa per la 
tramitació de documentació/ajudes.  
 
Es proposa ampliar els serveis que s’ofereixen per tal que la pròpia oficina esdevingui un 
punt de suport i ajuda alhora de la tramitació d’aquesta documentació. Aquesta ampliació 
de serveis es pot desenvolupar mitjançant la contractació d’una persona tècnica que es 
dediqui el 100% del seu temps a promocionar les polítiques d’habitatge.  
 
L’Oficina pot comptar amb un catàleg de serveis d’habitatge, ja siguin regulats i finançats 
per la Generalitat, que inclogui funcions d’informació, orientació i derivació; mediació; 
tramitació i gestió; i administració. 

Agents involucrats Ajuntament, Consell Comarcal 

Objectius a que 
dona resposta  

- Aproximar informació, gestions i serveis d’habitatge a la ciutadania 

- Potenciar i millorar la coordinació interna, interadministrativa i externa 

- Optimitzar els recursos existents en matèria d’habitatge 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre de consultes ateses (per col·lectiu, canal de comunicació i àmbit temàtic) 

- Nombre d’incidències resoltes (per tipologia) 

- % de persones usuàries respecte al total del municipi 

Cost 

Les despeses s’inclouran al convenir existent de l’OLH i es concretarien en l’increment de 
dotació de personal. Actualment el conveni estableix un cost anual de 3.024€, considerant 
un horari d’atenció al públic de 6 hores. Amb l’increment de tasques es proposa ampliar 
l’horari en 6 hores més mensuals. Aquest increment tindria un cost total de 6.048€ anuals. 
 
Alhora la Diputació de Girona disposa de subvencions destinades a finançar els serveis 
comarcals d'habitatge gestionats per ajuntaments i consells comarcals, amb l'objectiu de 
fomentar l'extensió d'aquestes actuacions a totes les poblacions de la demarcació de 
Girona. 
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4.2 Seguiment de la població jove emancipada. Anàlisi de les condicions i tipologia d’habitatge 

Línia estratègica Recursos, organització i coneixement 

Descripció Actualment Sarrià de Ter té una població jove en edat d’emancipar-se (20-29 anys) entorn 
als 450 habitants. Aquesta xifra s’estima que es mantindrà lleugerament estable fins el 
2026 però posteriorment incrementarà fins al 2032 a uns 569 joves. 
 
La manca de dades públiques disponibles de les necessitats, en termes d’habitatge, dels 
joves, dificulten la gestió i millora de l’oferta del parc d’habitatge.  
 
És per aquest motiu que es proposa desenvolupar un control mitjançant la realització 
d’una enquesta bianual anònima on es requereixi a tots els joves entre 20 i 29 anys a 
aportar informació referent a la seva situa laboral i la situació i necessitats en vers 
l’habitatge. Alhora es proposa que s’inclogui a l’enquesta preguntes referents a les 
condicions i tipologia d’habitatge a la qual viuen actualment. 
 
Es proposa que el primer any a realitzar l’enquesta sigui el 2021, i tot i que el pla local 
d’habitatge té un horitzó fins el 2026, es proposa que aquesta enquesta es mantingui 
passat aquest horitzó. 

Agents involucrats Ajuntament (Oficina Local d’Habitatge) 

Objectius a que 
dona resposta  

- Elaborar una base de dades actualitzada de la situació dels joves vers l’habitatge 

 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- % de joves nous emancipats 

- % de joves emancipats 

- Nombre de respostes de l’enquesta obtingudes 

Cost Despesa cada 2 anys de la realització de l’enquesta (≈5.000€ per enquesta) 
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6.3.1.5 Línia estratègica 5. Altres 

5.1 Estudi de mobilitat per incrementar les connexions amb transport públic amb Girona 

Línia estratègica Altres 

Descripció Sarrià de Ter és un municipi que genera molta mobilitat, sobretot amb Girona, tant per 
motius laborals com per estudis. 
 
Per tal de facilitar l’establiment de població jove resident en edat d’emancipar-se i que es 
tingui garantit un bon accés en transport públic als principals pols 
generadors de mobilitat (Girona), es proposa estudiar les principals connexions existents 
per garantir que els pols generadors de llocs de treball i d’estudi quedin connectats amb 
Sarrià de Ter. 
 
Alhora caldrà analitzar la connectivitat entre l’oferta de l’horari d’autobús i l’enllaç amb 
Renfe a l’estació de Girona. 
 
Es considera que garantint una bona oferta de transport públic pot ajudar a les 
polítiques de retenció de població jove resident al municipi. 

Agents involucrats Ajuntament 

Objectius a que 
dona resposta  

- Retenir població resident que es desplaça per motius d’estudi o laboral 

- Fomentar l’ús de transport col·lectiu 

- Reduir la dependència del vehicle privat 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre d’expedicions diàries (autobús) que connecten Girona i Sarrià de Ter 

Cost 15.000€ (redacció de l’estudi de mobilitat) 

 

5.2 Implementar una comissió de seguiment anual del PLH 

Línia estratègica Altres 

Descripció Creació d'una comissió tècnica consultiva, integrada per responsables polítics de les àrees 
implicades i per tècnics municipals responsables de les actuacions, que vetlli per al 
compliment de les previsions del PLH i l’encaix de les previsions d'habitatge amb el 
desenvolupament urbanístic del municipi, i en particular amb l'objectiu de:  
 
- Fer un seguiment anual del desenvolupament de les actuacions previstes al PLH 

- Compartir informació sobre el treball que es realitza en els altres departaments on es 

desenvolupen transversalment les mateixes actuacions.  

- Deliberar sobre temes concrets perquè les actuacions tinguin la màxima coordinació 

i es duguin a bon terme.  

 

Es proposa que la comissió estigui en permanent contacte amb Serveis Socials de 
l’Ajuntament i l’Oficina Local d’Habitatge per detectar noves demandes/problemàtiques i 
poder donar-hi resposta. 
 
Si es considera convenient, dins de la comissió tècnica, es podria integrar la figura d’un 
gestor de l’habitatge, que pot esdevenir un tècnic actual municipal o la contractació d’un 
nou tècnic amb aquesta única funció.  

Agents involucrats Ajuntament 
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5.2 Implementar una comissió de seguiment anual del PLH 

Objectius a que 
dona resposta  

- Treballar de manera transversal i coordinada en matèria d'habitatge. 

- Optimitzar els fluxes d’informació entre els agents implicats  

- Garantir la transparència en la gestió de les polítiques locals d’habitatge 
 

Programació 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

      

Indicadors de 
seguiment 

- Nombre de reunions realitzades 

- % d’accions desenvolupades 

- Grau de desenvolupament de cada acció 

Cost Costos associats a ampliacions de funcions dels treballadors de l’ajuntament. 
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6.4 CALENDARI I FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS 

A continuació es mostra un resum del cronograma de les actuacions i l’estimació d’aquells costos directes del 
desenvolupament de les mesures, si bé algunes d’elles, en cas de tirar-se endavant presentaran costos secundaris 
que caldrà valorar en el moment en que s’analitzi la seva execució. Alhora s’especifica si els costos representen una 
ampliació de funcions de tècnics de l’ajuntament o si es disposa de l’accés a subvencions de la Diputació de Girona, 
la Generalitat o l’Estat o si cal modificar/ajustar el convenci amb el Consell comarcal del Gironès. 
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1. Planejament i gestió urbanística 

1.1 Actualització de planejament        - x    

1.2 Establiment o increment dels percentatge de reserva de 
sostre amb destí a habitatges de protecció oficial i determinació 
dels criteris per a la seva localització 

      
-   

  

1.3 Adquisició de sòl, edificis o d’habitatges al mercat lliure       SD  x   

2. Rehabilitació i millora del parc d’habitatges 

2.1 Desenvolupar un programa de seguiment de la situació 
actual del parc d’habitatge  

      -   x  

2.2 Tramitació i gestió d’ajuts a la rehabilitació d’administracions 
no municipals 

      -    x 

2.3 Atorgament d’ajuts municipals per a fomentar la conservació 
i rehabilitació dels edificis i habitatges 

      Variable  x   

2.4 Ampliació d’ordenances i ajuts municipals per a fomentar la 
conservació i la rehabilitació dels edificis i habitatges 

      -     

2.5 Sensibilització per al foment del manteniment, la 
rehabilitació i la millora del parc 

      ≈5.000  x   

3. Accés i ús adequat dels habitatges 

3.1 Obrir noves línies de mediació per a mobilitzar el parc 
d’habitatges vacant 

      - x    

3.2 Bonificació fiscal equivalent al 25% de l’IBI per als habitatges 
en règim de lloguer de llarga durada 

      - x    

3.3 Aplicació de mesures per erradicar les situacions 
d’infrahabitatge o sobreocupació dels habitatges 

      - x    

3.4 Promoure la cessió temporal d’habitatge a l’Ajuntament pel 
desenvolupament d’habitatge reduït assequible 

      Variable     

3.5 Promoure que els nous creixements urbans tinguin una 
dotació d’habitatge de diferent tipus 

      -     

3.6 Endegar actuacions socials i de rehabilitació d’habitatges en 
àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana 

      SD    x 

3.7 Impulsar la utilització de diverses tipologies de dret d'ús de 
l'habitatge de lloguer per tal de donar resposta a necessitats 
específiques d'allotjament 

      
- x    

3.8 Dotació d’habitatges i allotjaments de caràcter temporal o 
provisional per situacions transitòries 

      variable  x   

3.9 Fomentar i dignificar l’habitatge de lloguer       variable     

3.10 Programa de cessió d’habitatges per destinar-los a 
polítiques públiques 

      variable     

4. Recursos, organització i coneixement 

4.1 Oficina Local d’Habitatge (OLH): ampliació dels serveis 
existents  

      -  x   

4.2 Seguiment de la població jove emancipada. Anàlisi de les 
condicions i tipologia d’habitatge 

      ≈15.000     

5. Altres 

5.1 Estudi de mobilitat per incrementar les connexions amb 
transport públic amb Girona 

      15.000     

5.2 Implementar una comissió de seguiment anual del PLH       - x    
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6.5 EXECUCIÓ DEL PLA 

El Programa d’Actuació inclòs en el present document és la guia que ha conduir l’actuació municipal en matèria 
d’habitatge durant el període de vigència (2020-2026).  

L’execució de les propostes recollides requereix l’establiment i posada en marxa dels mecanismes de gestió i 
avaluació necessaris, que permetin desenvolupar les mesures establertes mitjançant la programació anual de les 
actuacions, el seu desenvolupament i la posterior avaluació de l’execució realitzada.  

Per assolir tot aquest procés de concreció caldrà definir les persones, funcions i mecanismes de gestió i avaluació del 
Pla. 

L’agent responsable de la gestió de l’actualització del PLH és l’Ajuntament de Sarrià de Ter. Tot i així, es proposa 
identificar la figura d’un director/coordinador amb les finalitats de fer el seguiment del grau d’execució i compliment 
de les actuacions, i de proporcionar al nivell de direcció i seguiment polític dels informes i proposes necessàries per 
al correcte desenvolupament de les seves funcions. 

 

6.5.1 SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLH 

Per tal de garantir un bon procés de seguiment i avaluació del PLH es proposa que el director desenvolupi les eines 
de seguiment i avaluació del pla (calendari de reunions dels diferents òrgans, informes i fitxes de programació 
periòdics, etc.) que facilitin al nivell de direcció i supervisió polític, al nivell de gestió i seguiment tècnic. 

Caldrà definir anualment la programació de les diferents actuacions, on es concretaran les accions a desenvolupar a 
cada instància de l’Ajuntament per coordinar el seu desenvolupament, així com els models d’informes de seguiment 
que permetin observar el grau de desenvolupament temporal, física i financera de cada actuació. 
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ANNEX 1. 

RESUM COMENTARIS DE L’ENQUESTA ONLINE A LA 

POBLACIÓ 

 

• Cal abaixar impostos com IBI i altres  

• Cal un estudi específic per detectar habitatges buits i parlar amb els propietaris per tal de llogar o posar a la 
venta els habitatges o incentivar la masoveria urbana pel jovent de Sarrià de Ter. Cal una aposta ferma per 
tal que el jovent ens puguem emancipar de casa la família a habitatges de Sarrià de Ter.  

• Haurien de posar un límit màxim d'una mica de lloguer. Jo pagament 630 € mensuals de lloguer i rebut 
1.080,6 € al mes. 

• El dia que em vaig adreçar a l'oficina, preguntant per tipus d’habitatge de protecció oficial, etc... Vaig obtenir 
la negativa de que no hi ha res... Cap informació cap explicació. No hi ha res. 

• Els preus de l’especulació es dispara x sota el preu prohibitiu de Girona. Com BCN, Cornellà o Sabadell 

• Es totalment imprescindible crea habitatges de lloguer social a Sarrià de Ter, i sobretot no haver d'esperar 
a un desnonament perquè t'adjudiquin un pis 

• Hi ha massa habitatge buit. Els preus dels lloguers són massa cars. No hi ha habitatge social!  

• Hi ha poca oferta i molt cara. Propietaris que no lloguen per por a no cobrar o que els destrossin l’habitatge.    

• Més habitatge. Més econòmic i més facilitat a l’hora de fer la gestió 

• Molèsties habitatges buits. Pocs pisos per llogar i preus elevats  

• Obligar a llogar als propietaris que tenen cases o pisos buits més de 1/2 anys (amb recolzament del 
ajuntament)  

• Oferta d'habitatges de protecció oficial  

• Poca oferta per la demanda i molt difícil accés per elevat preu del lloguer o venda 

• Que baixin els preus i no bloquegin la venda o lloguer de pisos buits degut a l'especulació immobiliària de 
les grans empreses o bancs 

• Que es facin promocions publiques per afavorir que els joves de Sarrià puguin comprar-se o llogar-hi un pis 
i no hagin de marxar del poble. 

• Fomentar o fer més habitatge social per lloguer o compra i no carregar el problema als particulars 

• Seria interessant adquirir en propietat immobles procedents d'execucions hipotecaries. El Decret Llei 
1/2015 permet en dret tempteig i retracte. Ajuntaments com Salt i Girona en tenen molts en propietat per 
destinar-los a habitatge social. Aquests immobles es poden adquirir a un preu molt raonable. 

• Si es vol controlar el preu de lloguer, s'ha de regular el preu de compra. El llogater estarà discriminat i en el 
preu no inclourà aquells petits detalls que poden diferenciar un pis d'un altre. Per el tema d'ocupacions no 
s'han de permetre i en tot cas s'ha d'estudiar cas per cas i si es considera que no es pot desnonar les 
institucions s'han de fer càrrec de les despeses d'aquest.  

• Vigileu amb els habitatges socials, esdevenen guetos. No destruïu els barris/comunitats que funcionen bé. 
No permeteu que ens derivin personen amb necessitats d'altres municipis. 
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