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1- INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

L’Escala, municipi de l’Alt Empordà, presenta una població estancada de 10.400
habitants però caracteritzada les últimes dècades per un ràpid creixement a causa de
les onades migratòries, amb un 32,5% de població d’origen estranger respecte del
total.

Pel que fa referència a aspectes socioeconòmics, cal remarcar que l’Escala és un
municipi litoral dins d’una comarca eminentment turística, això ha fet que el principal
motor econòmic local al llarg dels darrers 50 anys hagi estat i

sigui el turisme

tradicional de sol i platja.
En referència a aquesta dada, El Pla d’ Ordenació Urbanística Municipal del 2016, dins
de l’anàlisi socioeconòmic conclou:

“Aquesta característica s’ha intensificat encara més amb la caiguda del sector de la
construcció arran de la crisi immobiliària, de manera que el percentatge de població
dedicada al turisme supera el 80% arribant a constituir un autèntic monocultiu,
condicionant tant socialment com urbanísticament el municipi”.

Pel que fa al tema de l’habitatge, segons dades del Cens d’ Habitatges de l’INE de l’any
2011, el parc d’habitatges existents al municipi és de 14.994 habitatges, 4.072
principals, el que representa un 27% del total, 9.929 secundaris (66% del total) i 993
buits (6.6% del total).

Cal tenir en compte, que en l’elaboració d’ aquesta última dada (993 habitatges buits)
només es va fer servir consums inferiors a 6m3 anuals com a paràmetre per afirmar
que l’habitatge estava buit, per tant, inclou com a habitatges buits aquells que estan
per rehabilitar, que presenten una ocupació molt mínima (un o dos caps de setmana
l’any) i/o no han estat ocupats l’últim any.

Dins de l’anàlisi i diagnosi del sector de l’habitatge és interessant incloure algunes de
les conclusions que fa referència el POUM (juliol 2016) i que ens ajudaran a entendre
millor la problemàtica i les conclusions del present estudi:

-

“Els habitatges d’ús turístic registrats destinats a lloguers temporals en període
de vacances són un 13,2% del conjunt del parc d’habitatges i un 20% de tots els
habitatges secundaris, la qual cosa genera una distorsió important en el mercat
immobiliari local i la disponibilitat d’habitatge principal.”

-

“Entre la tipologia per règim de tinença predominen els habitatges en propietat
(71,4%) tot i que hi ha un elevat índex d’habitatges pendents de pagar (37,2%)
en relació a la mitjana de Catalunya (34,1%).

-

“L’estoc d’habitatges buits és significativament més baix que la resta del país”

-

“El règim de lloguer tendeix a créixer des de l’esclat de la crisi econòmica però
la gran oferta de lloguer és la de temporada turística, fent que els habitatges de
lloguer permanent disponibles siguin escassos i a preus elevats”

-

“Donada les característiques del mercat lliure dels habitatges de lloguer, tant
permanent com de temporada, fa difícil trobar habitatges per a persones en risc
d’exclusió per motiu d’accés a l’habitatge al municipi i, per tant, la fórmula
d’habitatge de lloguer social sí que pot tenir efectes positius en aquest sentit.”

-

“Històricament al municipi no s’han desenvolupat promocions d’habitatge
social de manera que hi ha un dèficit històric acumulat en aquest sentit”

Davant d’aquest anàlisi, les demandes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), Càritas i Serveis Socials, i davant del fet que el municipi consti com a àrea de
demanda forta i acreditada a l’annex de de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió
residencial, l’Ajuntament de l’Escala es quan demana a la Fundació SER.GI fer el
present estudi, com a punt de partida per a futures actuacions.

Fins aquest moment l’Ajuntament de l’Escala havia constituït una Taula d’Habitatge
Municipal en la que participaven els Regidors d’Habitatge i Serveis Socials, la Cap d’
Àrea de Serveis Socials, la PAH i Càritas.
En el marc de les reunions de la Taula d’Habitatge es va acordar d’iniciar els
procediments legals de cessió obligatòria d’habitatges d’entitats financeres (febrer
2016). Totes les entitats financeres reclamades van al·legar que la demanda no
identificava els habitatges requerits, que no es justificava l’existència al municipi de
com a mínim una unitat familiar en situació de risc d’exclusió residencial, que hi havia
habitatges que no portaven més de dos anys desocupats i, en alguns casos, que la
demanda era anticonstitucional. L’Ajuntament, finalment, opta per aturar el
procediment iniciat.

Tenint en compte que la manca d’habitatge no només afecta les persones sense
habitatge, sinó també aquelles que viuen en habitatges insalubres, inadaptats o en
situació d’amuntegament, és molt difícil poder fer una estimació de les necessitats
d’habitatge assequible i social per a la població escalenca. Però tenim algunes dades
que ens poden ajudar a preveure les necessitats i fer una aproximació al nombre
d’habitatges necessaris:

-

En el període que compren del 2010 al 2015 hi havia 96 persones inscrites al
Registre de demandants d’habitatge. Encara que s’estima que el percentatge
de la demanda d’habitatge assequible és molt més ampli que no les persones

que s’han registrat en aquest servei. .(Font: Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana, Gencat 2016).

-

Al municipi hi ha 47 habitatges ocupats de manera irregular. Aquí cal tenir en
compte que no sabem del tot les motivacions de les ocupacions. Si són
motivacions socials, delinqüencials i/o ideològiques.

-

La PAH ha assessorat a 114 famílies i ha ajudat a gestionar 12 habitatges de
lloguer social ofert per Entitats Financeres. Una dada important en aquest
sentit és la finalització d’aquests 12 contractes a finals d’aquest any i principis
de l’altre.

-

Càritas ha ofert 2.373,14€ en ajudes econòmiques per l’habitatge, des de
gener del 2017.

-

Hi ha unes 300 famílies inscrites al banc d’aliments.

-

Hi ha una família amb resolució favorable de la Mesa d’Emergència, inscrita al
programa 60/40 i allotjada en una pensió (des de novembre del 2016) per falta
d’habitatges de lloguer.

-

Hi ha una persona amb resolució favorable de la Mesa d’Emergència i inscrita al
programa 60/40 allotjada en un altre municipi*.

-

Hi ha 5 famílies pendents de llançament que constarien com a demandants de
Mesa d’Emergència.

-

La Borsa de mediació per al lloguer social del Consell Comarcal no té cap
habitatge al municipi.

*Des de Novembre del 2016, l’Ajuntament té una família allotjada en un hostal per
manca d’habitatge social amb les inevitables conseqüències socials, emocionals i
econòmiques que això comporta. Abans de l’estiu (maig 2017) es va parlar amb les
principals Agències Immobiliàries i particulars del municipi exposant el cas però sense
resultat al·legant que en plena temporada turística cap propietari estava disposat a
cedir el seu habitatge a preu assequible. Desprès de l’estiu, es torna a contactar amb
una Agència Immobiliària que posa a disposició de l’Ajuntament un parell d’habitatges
a preu de mercat. A data d’avui s’ està gestionant la forma de pagament i altres detalls
pel lloguer.

Amb tot això queda palès que l´Escala no disposa d’habitatges per a fer front a les
situacions de risc derivades de l’exclusió residencial, per això l’objectiu principal del
present estudi és

-

Analitzar l’estoc d’habitatges buits del municipi que estan en mans d’Entitats
Financeres, grans tenidors i particulars per negociar possibles cessions i poder
disposar d’una borsa d’habitatges directa o indirectament gestionada per
l’Ajuntament per a fer front de forma immediata a aquestes situacions de
risc, recuperant així la funció social de l’habitatge.

Cal dir que per elaborar el següent estudi s’ha tingut en compte la definició que
apareix a l’art.3 apartat d) de la Llei pel Dret a l’Habitatge sobre 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’estudi va acompanyat d’una sèrie de mapes amb la georeferenciació dels habitatges
buits, també incorpora una proposta d’intervenció tant amb habitatges buits de

propietat bancària com de particulars així com una proposta per la difusió i la
comunicació del projecte de captació.

2- METODOLOGIA

Per elaborar aquest estudi hem utilitzat les següents eines:

1.-Registre d´habitatges buits de l´Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).
2.- Servei de Recaptació Municipal.
3.-Dades del Padró
4.-Baix consum i baixes d’aigua
5- Registres de la Policia Local i SS sobre ocupacions
6- Registres de la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca
7.-Seu Electrònica del Cadastre
8.-Googlemaps(per identificar carrers)
9- Google My Maps (per crear un mapa interactiu amb els immobles buits del municipi)
10.-Inspecció visual (verificar bústies, persianes tancades..)

Com a primera font d’informació sistemàtica existien les dades de l´Institut Nacional
d´Estadística del 2011, les dades del Pla d´Ordenació Urbanística Municipal 2016 i el
Pla Local d´Habitatge del 2011.

Primerament, es va decidir començar pels habitatges buits en mans d’Entitats
Financeres, per això es van demanar els codis d’accés (usuari i contrasenya) al Registre
d’Habitatges Buits i Ocupats de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (RHBO). Aquestes
dades van possibilitar accedir a l’ aplicatiu de l’AHC on consta el Registre d’Habitatges
Buits i/o Ocupats del municipi. Aquí trobem informació sobre la titularitat de
l’immoble, l’adreça, la superfície, la data d’adquisició, el títol d’adquisició, la referència
cadastral i l’estat de l’habitatge.

Paral·lelament, es demana al Servei de Recaptació Municipal totes les adreces
d’habitatges que constin al municipi propietat d’entitats financeres i grans tenidors,

així com tots els registres que els consta a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), ja que no tots els habitatges amb titularitat bancària estan registrats a l’AHC.

Mitjançant els registres sobre ocupacions irregulars de la Policia Local, Serveis Socials i
la PAH, més les dades del padró, es fa un primer filtratge que dona com a resultat el
nombre d’habitatges buits i ocupats amb titularitat d’entitats financeres (EEFF) del
municipi.
Un cop registrades les dades es fa una primera inspecció visual per confirmar
ocupacions, registrar-ne de noves i descartar habitatges que estan en venda i/o per
rehabilitar.
Es fan els primers contactes amb aquestes EEFF per tal de reunir-nos i engegar
processos de negociació i comparació de dades, amb l’objectiu de fons d’aconseguir
alguna cessió d’habitatges buits per a lloguer social.

Pel que fa a immobles de particulars buits es demana a la companyia d’aigua municipal
un registre amb tots aquells habitatges que tinguin el comptador donat de baixa i que
presentin un consum 0 els dos darrers anys. Amb aquest registre es comprova que no
hi hagi ningú empadronat, es busca la referència cadastral per descartar magatzems,
locals i/o garatges i es fa una primera inspecció visual per filtrar aquells habitatges
ocupats, que estan per rehabilitar, etc...

Desprès de tots aquests filtratges s’obté un registre d’habitatges presumptament buits
de particulars. Donada la quantitat d’habitatges i per facilitar el tractament de les
dades i les properes actuacions a efectuar, es considera necessari dividir-los per zones.

Donada la creixent preocupació per part de l’administració, Serveis Socials, Càritas i la
PAH pels habitatges ocupats de forma irregular i com això afecta tant a les persones
com al municipi, es creu necessari elaborar, en col·laboració amb Serveis Socials i la
Policia Municipal, un registre d’aquests per facilitar possibles actuacions.

Amb totes les dades registrades s’elaboren uns mapes (Google My Maps) interactius
amb tots els habitatges ubicats i les característiques més importants (titularitat, estat,
adreça...) per facilitar-ne la ubicació i les posteriors actuacions.

A aquests mapes es podrà tenir accés de consulta i/o d’edició i modificació depenent
del tipus d’accés que en doni l’administrador.

Cal tenir en compte, també, que alguns immobles que ens consten com a ocupats
poden ser de lloguer social gestionat pel mateix banc i que encara no ens ha arribat la
informació. De fet, els primers contactes efectuats amb les entitats bancàries han
servit per actualitzar aquestes dades i aclarir alguns dubtes en referència a aquests
aspectes. També cal dir que donada la dinàmica del sector, molts dels immobles que
durant l’estudi constaven com a buits poden haver estat venuts i/o llogats en
l’actualitat.

3- CRONOLOGIA DE LES ACTUACIONS.

ABRIL –MAIG:

- Recull de dades. Contacte amb el servei de recaptació municipal, Càritas,
Serveis Socials....
-

Contactes amb les principals Agències Immobiliàries del municipi.

-

Reunió de la Taula Municipal d’Habitatge.

-

Coneixement de la realitat municipal i del que s’ha fet en relació a l’habitatge.

JUNY-JULIOL-AGOST:

-

Confecció dels llistats d’habitatges buits d’EEFF a partir de les dades de l’AHC i
recaptació municipal.

-

Comprovació de l’empadronament de cada habitatge per concretar possibles
ocupacions.

-

Inspecció in situ dels 113 habitatges buits per confirmar l’estat de conservació i
l’ocupació.

-

Confecció d’un llistat d’habitatges ocupats irregularment amb titularitat
bancària i particular a través de registres de Serveis Socials, Policia Municipal i
la PAH.

-

Primeres reunions amb CaixaBank i Banc Sabadell per intercanvi de dades i
negociar possibles cessions i/o regularització d’ocupacions.

-

Elaboració d’un mapa interactiu per situar els habitatges buits de titularitat
bancària.

-

Elaboració d’un mapa interactiu per situar els habitatges ocupats.

-

Elaboració d’un Pla de Captació d’Habitatges.

SETEMBRE- OCTUBRE:

-

Filtratge i confecció del llistat d’habitatges buits amb titularitat de particulars.

-

Comprovació de l’estat d’empadronament de cada habitatge.

-

Inspecció i visites als habitatges (380).

-

Contacte amb Agència Immobiliària per la possible contractació d’un lloguer de
mercat per part de l’Ajuntament. Acompanyament a la possible inquilina.

-

Primeres reunions amb BBVA.

-

Contacte amb AHC per resoldre ocupacions irregulars amb habitatges de
titularitat BBVA. Derivat a Serveis Socials.

-

Contacte amb SOGEVISO (filial que aglutina el lloguer social de Solvia) per
resoldre ocupacions irregulars. Derivat a Serveis Socials.

-

Elaboració d’un mapa interactiu per situar els habitatges buits de particulars.

-

Anàlisi i contrast de les dades recollides.

-

Redacció de l’estudi.

NOVEMBRE-DESEMBRE:

-

Contacte per negociacions amb les entitats bancàries que ens falta per reunirnos.

-

Contacte amb propietaris particulars que tinguin habitatges buits i oferir-los les
garanties i beneficis fiscals que proposa l’Ajuntament de L’Escala.

-

Traspàs de tota la informació recollida als Serveis Socials.

-

Difusió sobre les conclusions de l’estudi als agents implicats en l’àmbit de
l’habitatge al municipi.

-

Altres contingències sorgides en el dia a dia.

4- RESULTATS
Total població: 10.400 (2016)
Total habitatges: 14.994 (any 2011)
Habitatges principals: 4.072 (27%) dels quals el 37.2% estaven pendent de pagament
(hipoteca) i el 15,8% eren de lloguer (any 2011)
Habitatges secundaris: 10.922 (73%) (any 2011)
Habitatges buits d’Entitats Financeres i grans tenidors: 80
Habitatges buits de particulars: 192
Habitatges ocupats: 47

Primeres dades sense filtrar:
-108 habitatges amb comptadors d´aigua donats de baixa (2 anys)
- 383 habitatges amb consum 0 i sense empadronament (2 anys)
- 113 habitatges amb titularitat bancària

Dades filtrades:
Nº
BUITS OCUPATS

TITULARITAT
HABITATGES
EEFF

I

LLOGATS

/

PER

REHABILITAR

GRANS
80

50

30

192

191

17

15

TENIDORS
PARTICULARS

E.FINANCERES

BUITS

CAIXABANK

6

B.SABADELL

2
8
19
4
5
6
8
58

BANKIA
BBVA/ANIDA
B.SANTANDER
B.POPULAR
SAREB
ALTRES

OCUPATS
3
2
4
5

LLOGATS
1
3
3
1

4
3
3
24

4
1
1
14

EN COMERCIALTZACIÓ

TOTAL

5
2

10
7
15
25
4
13
10
12
96

MAPA DELS HABITATGES BUITS PROPIETAT D’ENTITATS FINANCERES I GRANS
TENIDORS

VERD: Habitatges buits.
VERMELL: Habitatges ocupats
LILA: Habitatges amb lloguer social.
GROC: Habitatges per rehabilitar.

IMMOBLES DE PARTICULARS AMB CONSUM 0 I SENSE EMPADRONAMENT
En el cas d’immobles de titularitat particular s’ha optat per filtrar aquells habitatges
que presentaven un consum 0 d’aigua durant els dos últims anys i sense
empadronament.
Desprès d’aquest primer filtratge es fa un segon tenint en compte les característiques
de l’immoble (si està per rehabilitar, si no és susceptible de ser destinat a lloguer social
i/o assequible per les seves dimensions i particularitats (piscina...), si són locals,
magatzems i/o garatges).
Donada la quantitat d’habitatges i per facilitar les properes actuacions s’ha considerat
dividir-los per zones

ZONA: NUCLI ANTIC

ZONA

BUITS

NUCLI ANTIC

53

TOTAL

65

OCUPATS

PER REHABILITAR
12

ZONA A: Camp del Pilans, Closa d’en llop, El riuet, St. Martí d’Empúries, Muntanya
blanca, Puig Pedró, Riells 1.

ZONA A
EMPERADOR
CLOSA D’EN LLOP
EL RIUET
ST MARTI D’EMPURIES
MUNTANYA BLANCA
PUIG PEDRO
RIELLS 1
TOTAL

BUITS
3
1
1
1
9
4
18
37

OCUPATS

ZONA B: Poble sec, les Terroges, Muntanya del pastor, els Riells

ZONA B
POBLE SEC
LES TERROGES
MUNTANYA
PASTOR
ELS RIELLS
TOTAL

DEL

BUITS

OCUPATS

3
22

1

12
42
79

ZONA C: Camp Rabassa, Riells de dalt, Termes-Cossis, Estepa Negra

ZONA C
CAMP RABASSA
RIELLS DE DALT
TERMES-COSSIS
ESTEPA
TOTAL

BUITS

12
19
5
12
48

OCUPATS

ZONA D: El Puig sec, La Clota, les Planasses, Punta Montgo

ZONA D
EL PUIG SEC
LA CLOTA
LES PLANASSES
PUNTA MONTGO
TOTAL

BUITS

6
16
4
2
28

OCUPATS

5- PROPOSTA D’INTERVENCIÓ AMB HABITATGES BUITS DE PROPIETAT BANCÀRIA i/o
PARTICULARS
Les mesures que es poden prendre amb els habitatges buits de titularitat bancària i/o
particulars són les següents:
-

Convenis de cessió a l’administració o a una entitat prestatària del servei.
Aquest tipus de convenis no gaudeix d’extensa regulació però cada vegada
s’utilitza més. El seu primer tret és el caràcter voluntari de la cessió. En els
annexos trobareu els contactes de les principals Entitats Financeres que tenen
habitatges buits registrats a l’AHC així com un petit resum de les primeres
negociacions fetes. Art. 63.1 LHL / ast.47 i ss. Llei 40/2015

-

La cessió voluntària per part de particulars a l’Administració Pública o a una
entitat prestatària del servei, per a que aquesta gestioni l’habitatge en règim de
lloguer. En contrapartida, s’ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres
condicions de la cessió (En el punt 6 de l’estudi es descriu un possible pla d’
incentius per la captació i per la comunicació)

-

Contracte de masoveria urbana. Habitatge buit, preferentment amb certs
desperfectes o necessitats de manteniment. Pacte entre dos particulars.
Legislació civil i administrativa diversa.

-

Recàrrec sobre l’ IBI. Habitatge buit amb qualsevol titular. Art. 72 LHL

-

Aplicació del tribut previst a la llei catalana de l’impost sobre habitatges buit.
Habitatge buit amb titular inscrit al registre d’habitatges.

-

Expropiació temporal (4-10 anys) Habitatges buits inscrits. Art.15 Llei 4/2016

-

Dret de tanteig i retracte. Davant una situació d’execució hipotecària
l’administració pot obtenir l’immoble. Art.2 Decret-llei 1/2015

6- PLA DE CAPTACIÓ i COMUNICACIÓ PROJECTE HABITATGE SOCIAL
OBJECTIUS
El pla de captació pretén donar a conèixer el servei d’habitatge als propietaris
d’habitatges buits i/o de lloguer turístic del municipi: el funcionament del servei, les
garanties que s’ofereixen pel lloguer anual del seu habitatge i la voluntat d’atendre i
fer front a les situacions de risc d’exclusió residencial que pateixen algunes famílies.

Possibles incentius per a la captació

-

Bonificació del 100% de l’Impost de Bens Immobles (IBI). Amb efecte de la data
de lloguer de l’immoble.

-

Bonificació del 100% de l’impost d’escombraries.

-

Garantia de cobrament.

-

Garantia de manteniment.

-

Assegurança multirisc gratuïta durant la vigència del contracte de lloguer.

-

Assessorament, seguiment i mediació entre propietari i llogater gratuïts.

-

Tramitació de contractes de forma gratuïta.

-

Tramitació de la Certificació d’Eficiència Energètica (CEE) gratuïta.

-

Tramitació Cèdula Habitabilitat (CH) gratuïta.

-

Subvencions per a la reforma i acondicionament dels habitatges.

-

Bonificació de l’ICIO.

Objectius de comunicació
–

Arribar als propietaris de pisos buits.

–

Explicar el funcionament del nou servei entre els usuaris que hi arribin
derivats.

–

Donar a conèixer el projecte entre la població general.

Accions de difusió previstes

. Confecció de díptic informatiu amb les garanties que ofereix el Servei
d’Habitatge en el lloguer social i/o assequible
. Acte de presentació del projecte. Convidar a Agències Immobiliàries, Grans
tenidors... i obert a la població interessada.
. Presentació a entitats i associacions del municipi (PAH, Càritas, etc.)
. Informació, disseminació mitjançant canals públics:

-

Ràdio l´Escala (falca informativa, entrevistes...)

-

TV l’Escala (falca informativa, entrevistes...)

-

Web ajuntament (descàrrega del díptic informatiu, agenda,...)

-

Butlletí municipal, trimestral.

-

Contacte via telefònica o postal amb aquells propietaris que no
resideixin al municipi.

7- CONCLUSIONS

-

La política d’ habitatge del municipi hauria d’anar encaminada a
garantir el dret constitucional a un habitatge digne, assegurar-ne el
manteniment, evitar-ne la pèrdua i facilitar i millorar l’accés a
l’habitatge a la població en general i en especial a aquelles famílies
que es troben en risc d’exclusió social.

-

Segons les dades de l’AHC, recaptació i el consum d’aigua consultat
en total hi ha 272 habitatges buits al municipi, el que representa el
2,61% del total d’habitatges al municipi.

-

Molts dels habitatges que consten com a buits són per rehabilitar,
tenen unes característiques poc adequades per l’habitatge de
lloguer social i/o assequible (molt grans, piscina...) o no reuneixen
els mínims per ser habitables tot l’any per les seves condicions
d’habitatges de temporada estival (manca de sistemes calefactors,
tancaments deficitaris...). Aquesta característica és compartida amb
les diferents Agències Immobiliàries consultades.

-

Hi ha 80 habitatges buits amb titularitat bancària, el que representa
el 0,76% del total d’habitatges buits. D’aquests, només 68 estan
inscrits al registre de l’AHC, 30 estan ocupats irregularment i 3 estan
per rehabilitar.

-

Hi ha 192 habitatges buits amb titularitat particular, el que
representa el 1,84% del total d’habitatges buits. D’aquests, només
20 tenen propietaris censats al municipi, la resta de propietaris
tenen adreça en altres poblacions catalanes i, la majoria d’ells són de
nacionalitat europea. Aquest fet dificulta i en molts casos,
impossibilita el contacte i les possibles negociacions a fer, per això,

davant aquests resultats, creiem més adient optar per aquells
propietaris particulars que viuen al municipi i lloguen el seu
habitatge en temporada turística (en molts casos només un mes) per
oferir-los la possibilitat de llogar-lo durant tot l’any amb una sèrie de
garanties.
-

Hi ha 47 immobles ocupats al municipi. Caldria confeccionar i
desenvolupar un protocol d’intervenció en casos d’exclusió
residencial i ocupacions irregulars, diferenciant les actuacions en
funció de les motivacions de les ocupacions (socials, polítiques i/o
ideològiques).

-

L’oferta de lloguer social i/o assequible a l’Escala és inexistent. El
mercat immobiliari del municipi destinat a lloguer anual és escàs i,
en molts casos, abusiu, i no es correspon amb les capacitats
econòmiques de la població que hi viu.

-

Les tres Agències Immobiliàries que treballen també amb el lloguer
anual (Ceigrup, Finques Guanter i Mas i Cases) coincideixen en
afirmar que els beneficis fiscals i les garanties de lloguer que podria
oferir l’Ajuntament ajudarien els particulars a decantar-se pel lloguer
anual a preu assequible de la seva vivenda.

-

De les negociacions fetes fins ara amb les Entitats Financeres, no
s’ha aconseguit cap cessió d’habitatge però si 5 possibles
regularitzacions d’habitatges ocupats (està en tràmit).

-

El present estudi hauria de servir per concretar futures actuacions
encaminades a crear una borsa d’habitatge d’inclusió, continuant
amb els contactes i negociacions amb les entitats financeres.

-

L’administració local hauria de contemplar l’opció de tanteig i
retracte en les seves polítiques d’habitatge.

-

Caldria redefinir els objectius de la Taula d’Habitatge Municipal i
recuperar la col·laboració, cooperació i el treball en xarxa amb les
entitats locals que treballen amb temes d’habitatge i coneixen les
diferents realitats existents. La Taula d’Habitatge Municipal hauria
de servir per coordinar l’actuació dels diferents agents amb
l’objectiu de donar una resposta conjunta a les situacions d’exclusió
en temes d’habitatge, proposant, elaborant i debatent circuits i
protocols d’actuació davant les possibles situacions de pèrdua
d’habitatge. Així mateix, caldria una coordinació periòdica amb
regidors, serveis socials, serveis jurídics...per tal d’actuar de manera
transversal i en xarxa. Creiem que la informació i comunicació, la
coordinació i el treball conjunt i complementari haurien de ser
indispensables.

-

Els Serveis Socials tenen un volum de feina molt important en temes
d’habitatge. Pensem que es indispensable poder analitzar,
organitzar i planificar aquest treball amb les famílies que es troben
en situacions de risc d’exclusió residencial per poder quantificar les
necessitats existents.

-

Seria convenient confeccionar un registre de persones sol·licitants
d’habitatge d’inclusió al municipi i un registre de persones i unitats
de convivència que es troben en situació de vulnerabilitat
residencial.

-

Pensem que seria necessari donar a conèixer a tota la població
escalenca la problemàtica existent el municipi en temes d’habitatge i
la necessitat de donar una resposta adequada.

