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Introducció 

• Objectiu del treball:

• Realitzar una avaluació de necessitats del servei de l’Oficina d’Habitatge del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental en la seva actuació en el municipi de Montmeló.

• Degut a l’enorme varietat de problemàtiques relacionades amb l’habitatge s’ha 

decidit acotar l’avaluació als problemes relacionats amb l’habitatge en propietat, 

definits com a necessitats hipotecàries.

• Aquest tipus de necessitat es divideix en necessitats d’accés a un habitatge en 

propietat i necessitats de manteniment d’un habitatge en propietat.



Marc Teòric

• Concepte d’avaluació:

• Consisteix en esbrinar què ha funcionat i què no ho ha fet en un determinat programa o servei per tal de 

determinar quines activitats aturar, modificar, continuar o millorar (Kaufman, Keller & Watkins, 1996).

• Concepte de necessitat:

• Una necessitat es defineix com l’espai entre dues condicions: el que hauria de ser i el que és (Altschuld 

& Watkins, 2014; Watkins & Kavale, 2014; Altschuld, 2004; Watkins & Kaufman, 1996; Csete, 1996).

• La manera en com es defineix una necessitat té una importància cabdal en el desenvolupament de la 

política pública i la posterior avaluació (Watkins & Kavale, 2014).



Marc Teòric

• Concepte d’avaluació de necessitats:

• Consisteix en la recollida i l’anàlisi de dades per identificar i descriure 

les necessitats, prioritzar-les i generar solucions potencials a aquestes 

(Csete, 1996).

• Implica un anàlisi en profunditat de la distància entre la situació actual i 

la situació ideal, aquesta distància esdevé una necessitat.

• Cal incloure informació sobre quins col·lectius són afectats i perquè.



Definició de les necessitats hipotecàries

• Necessitats d’accés a un habitatge en propietat:

• Es defineixen com la impossibilitat que una unitat familiar es pugui permetre, dins un termini establert, pagar 

l’import de l’entrada inicial d’una llar en primera residència per motius de renda.

• Aquest import correspon al 30% del preu de la llar que exigeixen les entitats bancàries a l’hora de concedir una 

hipoteca (OBJOVI i Banc d’Espanya).

• Aquesta quantitat inclou el 20% del valor de l’habitatge i un 10% addicional per fer front a les despeses de 

l’operació.

• Aquest import no hauria de ser superior a quatre anys de renda familiar disponible dedicada únicament a obtenir 

aquesta quantitat (Banc d’Espanya).

• La necessitat d’accés a un habitatge en propietat per part d’una unitat familiar serà la distància entre els anys de 

renda familiar disponible que dedica una unitat familiar a adquirir aquest 30% i el barem ideal de quatre anys.



Definició de les necessitats hipotecàries

• Necessitats de manteniment d’un habitatge en propietat es divideixen en dos tipus:

• Les necessitats que tenen les unitats familiars per fer front al pagament de les quotes mensuals:

• Una unitat familiar està en situació de sobreendeutament quan l’import de les quotes hipotecàries mensuals superen el 30% de la renda 

familiar disponible (llei 24/2015 i posteriorment la llei 4/2016 del Parlament de Catalunya).

• Aquest tipus de necessitat es defineix com la distància entre el percentatge de renda familiar disponible que dedica cada tipus d’unitat 

familiar al pagament de les quotes hipotecàries i el criteri màxim establert en un 30% de la renda familiar disponible.

• Les necessitats relacionades amb el consum hipotecari:

• Aquesta necessitat fa referència als perjudicis causats als ciutadans que són titulars d’hipoteques que tenen clàusules abusives o han 

estat víctimes de males pràctiques realitzades per les entitats bancàries.

• El segon tipus de necessitat es defineix com la diferència entre el percentatge de persones que tenen clàusules abusives o han rebut 

males pràctiques per part d’entitats bancàries, i la situació ideal que seria la total desaparició d’aquestes activitats perjudicials pels 

ciutadans.



Principals serveis i programes actuals 
en matèria hipotecària:
• Programes destinats a les necessitats de manteniment:

• Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 

• Prestacions Especials d’Urgència

• Mesa d’Emergències Econòmiques

• Ajudes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

• Programes i eines destinades a les necessitats d’accés:

• Registre d’habitatges buits

• Convenis de cessió d’habitatges buits per ser destinats a habitatge social

• Xarxa de mediació de lloguer social

• Expropiació temporal de l’ús dels habitatges buits d’entitats financeres per destinar-los a habitatge social



Introducció al municipi de Montmeló
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Font: IDESCAT, Cens de l’any 2016 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de Catalunya



Anàlisi de les necessitats hipotecàries

Estadística de les compravendes d’habitatge, el preu de venda i les hipoteques sobre habitatge 

 Nombre de compravendes Superfície mitjana m2 Preu mitjà Preu per m2 

Any Hab. Nou Hab. Prot Hab. Usat Total Hab. Nou Hab. Prot Hab. Usat Total Total Total

2016 5 0 43 48 110,6 - 98,7 100,1 124.566,1 1.209,4

2015 5 1 38 44 89,6 84,0 96,9 95,7 122.200,0 1.246,1

2014 13 2 10 25 151,3 87,5 88,1 122,5 140.344,8 1.052,8

2013 23 1 1 25 100,3 90,0 60,0 98,3 113.498,7 1.307,8

Mitjana 12 1 23 36 113 87 86 104 125.152,4€ 1.204,0€/m2

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya



Anàlisi de les necessitats hipotecàries

Habitatges principals segons el règim de tinença
Propietat

Compra

Per compra 
amb

pagaments
pendents

Herència o 
donació

Total Lloguer Gratuït
Altres 

formes
Total

Montmeló 1.322 1.128 100 2.550 543 35 124 3.252

 51,8% 44,2% 3,9% 100%     

 40,7% 34,7% 3,1% 78,4% 16,7% 4,9% 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT, Cens d'habitatges 2011



Anàlisi de les necessitats hipotecàries

Composició de les unitats familiars
MONTMELÓ 2001 Absolut Percentatge MONTMELÓ 2011 Absolut Percentatge

Un adult 576 20,83 Un adult 782 25,37

Dos adults 1302 47,09 Dos adults 1275 41,38

Parella amb 1 fill 473 17,11 Parella amb 1 fill 488 15,84

Parella amb 2 fills 304 10,99 Parella amb 2 fills 339 10,99

Parella amb 3 fills o més 39 1,41 Parella amb 3 fills o més 49 1,59

1 adult amb 1 fill 53 1,92 1 adult amb 1 fill 102 3,32

1 adult amb 2 fills 15 0,54 1 adult amb 2 fills 41 1,32

1 adult amb 3 fills o més 3 0,11 1 adult amb 3 fills o més 6 0,18

Total 2765 100,00 Total 3.082 100,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del cens de 2001 i 2011 d’IDESCAT



Anàlisi de les necessitats hipotecàries

Renda disponible per trams

Trams Renda Familiar Disponible Nº de declarants Percentatge de contribuents

Menys de 6.010€ 3.073 € 718 17,3%

Entre 6.010€ i 12.020€ 8.917 € 645 15,6%

Entre 12.020€ i 18.030€ 13.760 € 842 20,3%

Entre 18.030€ i 21.035€ 17.019 € 437 10,6%

Més de 21.035€ 27.383 € 1.498 36,2%

Total
- 4.140 100%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la declaració de la renda de l’any 2014 de l’Agència Tributària Espanyola



Anàlisi de les necessitats hipotecàries

Distribució de la renda familiar disponible per trams segons el tipus de família 

Composició de la família

Declarants amb 
RFD Fins a 

6.010€

Declarants amb 
RFD de 6.010€

 a 12.020€

Declarants amb 
RFD de 12.020€

 a 18.030€

Declarants amb 
RFD de 18.030€

 a 21.035€

Declarants amb 
RFD de més de 

21.035€

Un adult 3.073 € 8.917 € 13.760 € 17.019 € 27.384 €

Parella sense fills 4.097 € 11.889 € 18.347 € 22.692 € 36.512 €

Parella amb 1 fill 3.414 € 9.908 € 15.289 € 18.910 € 30.427 €

Parella amb 2 fills 2.927 € 8.492 € 13.105 € 16.209 € 26.080 €

Parella amb 3 fills o més 2.561 € 7.431 € 11.467 € 14.183 € 22.820 €

1 adult amb 1 fill 2.364 € 6.859 € 10.585 € 13.092 € 21.065 €

1 adult amb 2 fills 1.921 € 5.573 € 8.600 € 10.637 € 17.115 €

1 adult amb 3 fills o més 1.617 € 4.693 € 7.242 € 8.957 € 14.413 €

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la declaració de la renda de l’any 2014 de l’Agència Tributària Espanyola i 
el model de família proposat per IDESCAT al cens de l’any 2001 amb el model d’escala obtingut de la OCDE



Càlcul de les necessitats d’accés a un 
habitatge en propietat a Montmeló

Esforç d’accés a un habitatge en propietat al municipi de Montmeló

Composició de la família
RFD Fins 
6.010€

RFD De 6.010€ 
a 12.020€

RFD De 12.020€ 
a 18.030€

RFD De 18.030€ 
a 21.035€

RFD Més de 
21.035€

Un adult 12,22 4,21 2,73 2,21 1,37
Parella sense fills 9,16 3,16 2,05 1,65 1,03
Parella amb 1 fill 11,00 3,79 2,46 1,99 1,23
Parella amb 2 fills 12,83 4,42 2,87 2,32 1,44
Parella amb 3 fills o més 14,66 5,05 3,27 2,65 1,65
1 adult amb 1 fill 15,88 5,47 3,55 2,87 1,78
1 adult amb 2 fills 19,55 6,74 4,37 3,53 2,19
1 adult amb 3 fills o més 23,21 8,00 5,18 4,19 2,61

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de preus de l’AHC i de renda de l’Agència Tributària Espanyola 



Càlcul de les necessitats d’accés a un 
habitatge en propietat a Montmeló

Relació entre el nombre de llars joves i el 
total de joves a Montmeló i Catalunya

 Montmeló Catalunya

Total de joves 1.359 1.022.198

Domicilis on tots els 
habitants són joves

82 108.285

Relació llars joves/joves 6% 11%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’OBJOVI i l’Ajuntament de Montmeló 



Càlcul de les necessitats de manteniment 
d’un habitatge en propietat a Montmeló

Banc Tipus d'interès anual (TIN)

Banc Sabadell 4,25%

Banco Santander 3,90%

CaixaBanc 4,15%

BBVA 3,80%

Bankia 3,75%

Mitjana 3,97%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de les entitats bancàries que hi apareixen



Càlcul de les necessitats de manteniment 
d’un habitatge en propietat a Montmeló

Esforç de manteniment d’un habitatge en propietat al municipi de Montmeló

Composició de la família
RFD Fins 
6.010€

RFD De 6.010€ 
a 12.020€

RFD De 12.020€ 
a 18.030€

RFD De 18.030€ 
a 21.035€

RFD Més de 
21.035€

Un adult 1,86 0,64 0,42 0,34 0,21
Parella sense fills 1,39 0,48 0,31 0,25 0,16
Parella amb 1 fill 1,67 0,58 0,37 0,30 0,19
Parella amb 2 fills 1,95 0,67 0,44 0,35 0,22
Parella amb 3 fills o més 2,23 0,77 0,50 0,40 0,25
1 adult amb 1 fill 2,42 0,83 0,54 0,44 0,27
1 adult amb 2 fills 2,98 1,03 0,66 0,54 0,33
1 adult amb 3 fills o més 3,53 1,22 0,79 0,64 0,40

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de preus de l’AHC, de renda de l’Agència Tributària Espanyola, i d’interessos de les diferents entitats bancàries 



Anàlisi de la demanda de necessitats 
hipotecàries a Montmeló

Nombre i percentatge d’usuaris de serveis 
socials a Montmeló 

Població Usuaris Percentatge

Total 8.784 1.263 14,4%

Dones 4.485 709 15,8%

Homes 4.299 554 12,9%

Font: RUDEL



Anàlisi de la demanda de necessitats 
hipotecàries a Montmeló
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Anàlisi de la demanda de necessitats 
hipotecàries a Montmeló

Prestacions Especials d’Urgència a Montmeló l’any 2016

Tipologia dels ajuts Nombre 
d'ajuts

Nombre d'usuaris/àries 
beneficiaris Obligacions reconegudes 

i/o despesa pagada per 
l'ens local

H D

Alimentació 10 5 5 627,51 €

Habitatge 32 14 18 7.895,42 €

Subministraments 41 11 30 4.953,32 €

Atenció sanitària 31 25 6 1.588,71 €

Atenció a menors en 
situació de risc

11 5 6 1.217,19 €

TOTALS 125 60 65 16.282,15 €

Font: Hèstia



Anàlisi de la demanda de necessitats 
hipotecàries a Montmeló
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Anàlisi de l’oferta de serveis 
hipotecaris a Montmeló
•El municipi de Montmeló està sota la cobertura dels principals programes 

exposats:

•Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) 

•Prestacions Especials d’Urgència (PEU)

•Mesa d’Emergències Econòmiques

•Ajudes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

•Registre d’habitatges buits

•Xarxa de mediació de lloguer social

•Habitatge de Protecció Oficial (HPO)



Anàlisi de l’oferta de serveis 
hipotecaris a Montmeló
• Pel que fa a l’oferta de serveis destinats al manteniment d’un habitatge en 

propietat, els ciutadans tenen una bona i variada oferta de serveis.

• Pel que fa a les necessitats d’accés a un habitatge són menys presents i 

queden a mercè de la voluntat de cada ajuntament de dur-les a terme o no.

• Habitatge de Protecció Oficial

• Xarxa de mediació de lloguer social

• Registre d’habitatges buits (0-340)

Habitatges per tipus. 2011

Principals 3.252

Secundaris :

Buits :

Total 3.592
Font: Cens d’habitatges de 2011, IDESCAT



Conclusions

• Pel què fa a les necessitats, els resultats mostren que la població del municipi 

pateix serioses dificultats tant per l’accés com pel manteniment d’un habitatge 

en propietat.

• Les necessitats d’accés: 

• Es concentren en els trams de renda baixa i molt baixa i en unitats familiars amb 

parelles amb més de 2 fills o monoparentals. 

• Aquest tipus de família és el que ha augmentat més en els últims anys. 

• Segons els resultats, aquests tipus d’unitat familiar queden fora del mercat immobiliari.



Conclusions

• Les necessitats d’accés: 

• Els trams de renda baixa i molt baixa pertanyen presumptament a persones 

que viuen de diverses prestacions públiques, i segons les dades d’atur, aquest 

col·lectiu és format per persones joves i majors de 45 anys.

• Joves: col·lectiu que pot patir més aquesta necessitat (relació llars joves i 

nombre de joves)

• Població major de 45 anys: unitats familiars monoparentals fruit de processos 

de separació. Tipus d’unitat familiar que més ha augmentat.



Conclusions

• Les necessitats de manteniment:

• La pràctica totalitat dels declarants de tots els trams superen el 30% de renda 

dedicada al pagament de la hipoteca.

• Les unitats familiars amb fills al càrrec són les que tenen més dificultats, 

especialment les monoparentals, mentre que les parelles sense fills tenen 

menys dificultats, tot i seguir estant per sobre el barem en la majoria de casos.

• El col·lectiu amb menys dificultats ha disminuït, mentre que els que en 

presenten més ha augmentat.



Conclusions

• Les necessitats de manteniment:

• Per col·lectius els resultats són els següents:

• Joves: degut a les dificultats d’accés, és d’esperar que aquest 

col·lectiu sigui poc nombrós. Tot i això, l’alta taxa d’atur i la temporalitat 

del seu treball fan suposar que tenen grans dificultats.

• Població major de 45 anys: és d’esperar que sigui el col·lectiu que més 

problemes presenti. Llarga duració dels préstecs hipotecaris combinat 

amb altes taxes d’atur. 



Conclusions

• Demanda de serveis en relació a necessitats hipotecàries: 

• Tot i la poca fiabilitat de les dades, el nombre de persones usuàries de serveis 

socials és baix en relació a la magnitud de les necessitats de la població.

• Hi ha suficients indicis per suposar que existeix una demanda latent en el 

municipi (creixement demogràfic, la reducció de la grandària de les famílies, 

l’augment dels divorcis i l’increment de les llars unipersonals).

• Cal aprofundir més en la recerca de dades i unificar els criteris d’elaboració. 

• Cal esbrinar perquè hi ha tanta poca demanda en relació a les necessitats



Conclusions

• Oferta de serveis en relació a necessitats hipotecàries:

• Manteniment de l’habitatge en propietat:

• SIDH

• PEU

• Mesa d’Emergències Econòmiques

• Ajudes de l’AHC

• Accés a un habitatge en propietat:

• HPO

• Mesures per posar al mercat habitatge buit 

Oferta variada però amb 
poca penetració entre la 
població

Escassa oferta i depèn de 
les administracions locals



Conclusions
• Tot i la varietat de serveis, aquests no eviten que la població del municipi deixi de tenir necessitats 

hipotecàries.

• Només en el cas del SIDH o l’HPO es solucionen de forma definitiva les necessitats hipotecàries. La 

resta de mesures són de caràcter pal·liatiu.

• Els serveis de tràmit i cívics són bones eines per acostar i facilitar l’accés dels ciutadans als serveis i 

programes que tenen a la seva disposició.

• L’espai de serveis de governança pot ser un escenari innovador on els ajuntaments i el Consell Comarcal 

poden elaborar programes destinats a cobrir les mancances del sistema actual i dirigir les activitats a 

col·lectius més concrets. En el cas de Montmeló, convindria idear polítiques dirigides a facilitar l’accés a 

un habitatge als joves i el manteniment de l’habitatge de les persones majors de 45 anys.


