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La Fundació Hàbitat3 procura que totes les
seves compres i contractació de serveis es realitzin
dins del tercer sector i amb entitats socials.
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Carta
de la
presidenta

Podríem qualiﬁcar l’any 2019 com el de la consolidació de l’activitat de la
Fundació Hàbitat3. Resultats positius en tots els ordres, però molt especialment en la xifra d’habitatges i de persones ateses, ens ratiﬁquen en l’encert de
la creació d’aquest operador. Hem arribat gairebé a la ratlla dels 500 habitatges gestionats en els que hem donat allotjament a més de 1.300 persones (un
3,8% més que l’any anterior), més del 82% de les quals provenen de situacions
clares d’emergència habitacional, és a dir que han pogut passar de situacions
sense sostre o d’infrahabitatge a disposar d’un habitatge digne. I l’altre 18%
han estat persones amb algun tipus de diﬁcultat afegit al problema de l’habitatge que compten amb acompanyament d’entitats especialitzades del tercer
sector social.

Carme Trilla Bellart
Presidenta de la
Fundació Hàbitat3

També ha estat l’any de consolidació del model de gestió de lloguer social amb
acompanyament a les persones llogateres, que parteix de la base que la disponibilitat d’un habitatge, en molts casos no és, malauradament, la solució
deﬁnitiva del problema ja que hi ha persones que no estan en condicions de
fer front a les responsabilitats derivades de la tinença de l’habitatge i si no
compten amb un acompanyament podrien tornar a perdre'l.
Hàbitat3 no actua de forma autònoma sinó que posa la seva capacitat, els seus
equips i la seva experiència al servei de les administracions públiques i de les
entitats socials. És per aquest motiu que hem de valorar molt positivament
l’esforç fet per tots ells per aprofundir en els programes que ja comencen a ser
tradicionals i, alhora, l’obertura de noves línies de treball adaptades al
reconeixement de noves problemàtiques o bé pensades per millorar i augmentar
les respostes possibles.
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Molts municipis ens han demanat d’ampliar el parc d’habitatges obtinguts
per cessió de particulars per atendre unes demandes de les meses d’emergències que malauradament no aﬂuixen. I han obert la mirada cap altres programes com el de “primer, l’habitatge” per a persones sense sostre, o el de rehabilitació d’interiors d’habitatges en els que hi viuen persones molt vulnerables
a les quals els resulta pràcticament impossible dur a terme els condicionaments per poder dur-hi una vida plena: obres d’accessibilitat, d’instal·lacions,
de millora en l’eﬁciència energètica.
La forma d’obtenció d’habitatges majoritària han seguit essent les cessions
temporals de particulars però també d’algunes administracions, singularment de la Generalitat de Catalunya. Així mateix ha anat creixent l’estratègia
de compra d’habitatges amb ﬁnançament de l’Institut Català de Finances,
amb la qual hem arribat als 55, distribuïts en diversos municipis. Dins
d’aquest capítol donem una importància especial a l’adquisició d’un bloc de 14
habitatges a Amposta per posar-los al servei de l’Ajuntament que els
destinarà a atendre situacions vulnerables del municipi. Creiem que és aquesta una línia òptima per resoldre problemes d’ajuntaments que no poden
adquirir habitatges per problemes d’endeutament o de diﬁcultats de gestió.
Hem d’agrair molt sincerament tot el suport que hem rebut de les empreses i
organitzacions que ens acompanyen econòmicament o estratègicament i
assenyalem com una ﬁta molt important de l’any l’obtenció del premi de
Nacions Unides, “World Habitat Award 2019”, que ha valorat d’una forma
extraordinària la tasca en xarxa que duem a terme amb les entitats socials.
Tots aquests elements ens empenyen a anar més enllà en la forma de treballar i en la consecució dels objectius inspiradors que no són altres que el de
contribuir a la defensa del dret a l’habitatge per als més vulnerables.

Carme Trilla Bellart
Presidenta
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Situació
davant la
COVID-19
El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat
d’alarma a tot el país. Des de llavors hem
seguit treballant per mantenir l’activitat
de manera remota.
Durant aquest temps ens hem esforçat per donar suport a les persones
que viuen en els habitatges que gestionem. Els mesos vinents, i anys,
encara haurem de fer més esforç per aconseguir captar més habitatges
per a les persones en situació vulnerable.

Durant els mesos d’estat d’alarma hem:
Acompanyat emocionalment a les persones llogateres.
Ajustat les rendes de lloguer.
Assessorat i fet suport en temes d’inserció laboral.
Buscat pisos buits.
Garantit tots els manteniments d’urgència que afecten
la habitabilitat i la seguretat de les persones.
Complert totes les mesures de seguretat i protecció
marcades per les autoritats sanitàries.
Fet pròrrogues tàcites de tots els contractes de lloguer
que arribaven al seu venciment.
Fet suport en la gestió de prestacions d’atur i altres ajuts.
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Què és la
Fundació
Hàbitat3?

Missió
La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu que tota la societat,
i en especial els col·lectius en situació de major vulnerabilitat, pugui disposar
d’un habitatge digne. Col·laborem, amb les entitats socials i les administracions públiques perquè puguin dur a terme els seus projectes d’inclusió social
mitjançant la inclusió residencial.

Visió
Esdevenir la gestora d'habitatge de lloguer social de referència per al tercer
sector social i per a les administracions públiques, amb l’objectiu de garantir
el dret a l'habitatge per a tots i, en especial per a les persones en les situacions
més vulnerable.

Reconeixements i premis
Premi Voice City Shakers Ashoka-JCDescaux (2020)
Premi d’Or World Habitat Awards (2019)
Premi Casa Jové (2018)
Premi CAFBL (2018)
Accèssit dels Premis 'la Caixa' a la Innovació Social (2017)
Bones pràctiques socials de l'Ajuntament de Barcelona (2017)
V Fòrum Immoscopia (2016)
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Premi World Habitat Awards 2019
El desembre de 2019, World Habitat-ONU Habitat van concedir el Premi
d’Or dels World Habitat Awards 2019 (millor iniciativa innovadora d’habitatge del món) a la Fundació Hàbitat3. Els Premis reconeixen els programes
d'habitatge innovadors més importants del món.
Les distincions premien la millor iniciativa d’habitatge del món als dos hemisferis. La Fundació Hàbitat3 va rebre el primer premi de l’hemisferi nord. Una
delegació de la Fundació va rebre el premi en el marc del 10è Fòrum Mundial
Urbà celebrat a Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) el febrer de 2020.

World HabitatONU Habitat va
concedir el Premi
d’Or dels World
Habitat Awards
2019 a la Fundació
Hàbitat3
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Una tasca que no fem sols
Impulsem un model de lloguer social amb acompanyament a les persones
llogateres. En tots els habitatges gestionats per la Fundació hi ha un acompanyament a les persones. Segons el programa, aquest acompanyament el fa
un equip de tècniques socials de la mateixa Fundació o bé els i les professionals especialitzades de les diferents entitats socials.

Treballem amb les administracions públiques:
Tenim convenis de col·laboració amb les administracions públiques per tal
de cercar habitatges de tenidors privats i oferir-los com a lloguer social a les
famílies que es troben en situació d’emergència habitacional en el municipi.

Treballem amb les entitats socials:
Treballem en xarxa amb les entitats socials facilitant-los habitatge de
lloguer social perquè hi puguin anar a viure les persones que atenen. I perquè
puguin dur a terme els seus projectes d’inclusió, mitjançant la inclusió
residencial. Gestionem habitatges de lloguer social per encàrrec d’entitats
socials, assegurant-ne el bon ús i la bona convivència amb la comunitat.
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Què fem i
com ho fem?

Captem
Captem habitatges per allotjar persones en situació vulnerable:
Cerquem i aconseguim habitatges cedits per persones propietàries particulars, societats, o administracions públiques. I adquirim habitatges de forma
directa o mitjançant l’exercici de drets de tanteig i retracte.

Rehabilitem
Rehabilitem en xarxa amb empreses d'inserció:

Treballem
en xarxa amb
Administracions
i entitats socials.

Fem obres de rehabilitació i/o adequació dels habitatges, mitjançant empreses d'inserció sociolaboral. D’aquesta forma assegurem la màxima coherència en els processos d’inserció residencial i laboral de les persones en situació
més vulnerable.

Gestionem
Fem la gestió immobiliària. Amb totes les garanties per al propietari:
Fem una gestió professional, directa i efectiva dels habitatges: contractes,
rendes, subministraments, pròrrogues, comunitats... La persona propietària
té la garantia que cobrarà cada mes el lloguer pactat.

Acompanyem
Captem,
rehabilitem,
gestionem i
acompanyem
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Acompanyem a les persones llogateres:
Fem un acompanyament socioeducatiu a les persones pel compliment de les
responsabilitats derivades de la tinença de l’habitatge i amb l’objectiu que la
família assoleixi el màxim d’autonomia en la gestió diària. Intervenim en
processos de mediació per conﬂictes veïnals i assessorem en el procés
d’inserció laboral de les persones llogateres. El repte d’aquesta intervenció és
trobar l’equilibri entre el respecte dels processos vitals de les persones i
l’acompliment de les obligacions contractuals.
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Qui viu en els habitatges que gestionem?
Són, principalment, famílies que han viscut la pèrdua de l’habitatge en processos de desnonament per execució hipotecària o per impagament del lloguer i
que ens deriven des de les Meses d’emergències o de serveis socials.
També poden ser persones ateses per entitats socials que per la seva situació
requereixen d’un habitatge per facilitar el procés d’assoliment de la pròpia
autonomia.

Per tant podem dir que a Hàbitat3:

Fem possible el dret a l'habitatge de persones en situació de vulnerabilitat.
Prioritzem el benestar de les persones que viuen en els habitatges.
Impulsem un model de lloguer social amb acompanyament a les persones.
Rehabilitem habitatges perquè creiem que un habitatge digne és el
primer pas per a la plena inclusió.
Som una garantia total per als propietaris que ens cedeixen habitatges
(cobrament de rendes, manteniment i bon ús dels habitatges).
Som una garantia de bona gestió immobiliària i social per a les entitats
socials i les administracions públiques.
Contribuïm al creixement del parc d’habitatge social de Catalunya.

"Os agradezco mucho, mucho.. No se como voy a decirlo, pero
he pasado malos días de mi vida y ahora ojalá se arregle todo.
Os agradezco mucho vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y vuestra
ayuda. Es que para mi sois el Papa Noel de este año, de verdad.
Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y felices ﬁestas!"
Fàtima
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La nostra
activitat
del 2019

1.308

Persones viuen
en els habitatges
que gestionem

117

493
Habitatges
gestionats

2015-2019

55

Habitatges
de propietat

74

Habitatges cedits
per la Generalitat
de Catalunya

7

3

Habitatges cedits
per Ajuntaments

45

309

2015-2019

14

Habitatges amb encàrrec
d’acompanyament social
sense gestió contractual

372

2017

12%

320

2016

173

Increment

1.318
1.260

2018

1.205

2017

942

2016
2015

Administrats

440

2019

Evolució del les persones
que viuen als habitatges
Fundació Hàbitat3:

Habitatges cedits
per particulars

493

2018

2015

Per encàrrec
d’administracions
públiques

376

2019

Evolució dels habitatges
gestionats per la
Fundació Hàbitat3:

Per encàrrec
d’entitats socials

518

3,8%
Increment
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A quins municipis
gestionem habitatges?

L’opinió
dels propietaris:

Durant l’any 2019 hem ampliat els municipis
on intervenim ﬁns a un total de 30, un 50%
més respecte el 2018.

Fani, de Blanes, ha cedit un
pis a la Fundació Hàbitat3.

30

493

Municipis

Habitatges
gestionats

"Quan vaig descobrir
Hàbitat3 se'm va obrir el cel.
Ells s'encarreguen de tot".

Escaneja el codi
per accedir al vídeo.

+50%
15
9

28
16

27
1

25

22
29

11

12 26
18 24 30
17
20
23 19 13
14 7
2
21 5 10 3
6
8

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Amposta
Badalona
Barcelona
Castelldefels
Cornellà de Llobregat
El Prat de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà
Granollers
L’ Hospitalet de Llobregat
Les Franqueses del Vallès
Manresa
Masnou
Molins de Rei
Palafrugell

Increment
respecte 2018

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Reus
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besós
Sant Andreu de la Barca
Sant Feliu de Llobregat
Sant Pere de Ribes
Santa Coloma de Gramenet
Santa Perpètua de Mogoda
Tarragona
Terrassa
Tortosa
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
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Garantim
el dret a
l’habitatge
per a persones
el situació
vulnerable.
www.habitat3.cat
Natalia S.

“Yo estoy muy agradecida con la Fundación. A veces, hay un nivel
de frustración mental fuerte que nos mantiene en una situación
crítica pero, con personas que uno ve que hay un apoyo y una
preocupación, uno se siente más positivo.
Y esto es lo más importante. Porque vamos luchando, vamos
intentando echar para adelante y no demostrar que vamos a caer
ni que somos débiles”
Impulsem un model de lloguer social amb acompanyament a les persones

Fundació Hàbitat3
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4.1
Programes
realitzats en
col·laboració
amb els
Ajuntaments

Programes d’acompanyament social
i gestió immobiliària
Els programes gestionats en conveni amb diversos ajuntaments preveuen la
captació i gestió immobiliària d’habitatges, la seva rehabilitació, l’acompanyament social de les famílies en l’ús de l’habitatge, en la convivència amb la
comunitat i, si s’escau, accions adreçades a facilitar la seva inserció laboral.
En tots els casos, la nostra intervenció es porta a terme amb plans de treball
consensuats amb les persones amb qui es treballa, de manera més o menys
intensiva segons ho requereixin, a partir d’objectius concrets i en 4 àmbits
principals:

Acompanyament intensiu

Treballem
coordinadament
amb els serveis
socials dels
municipis.

20%
de les famílies
dels diferents
programes

Es tracta d’un seguiment de periodicitat setmanal
per aquelles persones que tenen greus diﬁcultats
a l’hora de gestionar de manera autònoma la
tinença de l’habitatge .

Acompanyament bàsic

80%
de les famílies
dels diferents
programes

Es tracta d’un seguiment amb una periodicitat
mensual/bimensual per aquelles persones que,
tot i ser més autònomes , requereixen de suport
per a la millora de la seva situació i autonomia.
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Què treballem amb les
persones i famílies que atenem?
Gestió de l’economia domèstica

Acompanyem
a famílies que
requereixen de
suport per a la
millora de la
seva situació
i autonomia.

75%
de les famílies

Amb 75% de les famílies es treballa l’organització de
l’economia familiar: pagament del lloguer , subministraments, deutes, etc...

Acompanyament emocional (benestar personal)

70%
de les famílies

Amb 70% de les famílies es treballen aspectes
relacionats amb la comunicació intrafamiliar, la gestió
de les emocions , la salut mental, etc...

Manteniment de l’habitatge

60%
de les famílies

Amb un 60% de les famílies cal treballar aspectes
relacionats amb la cura, l’higiene i el manteniment
de la llar.

Mediació i convivència veïnal

60%
de les famílies

Si bé només actuem com a mediadores de conﬂictes
veïnal en un 4% de les famílies, en un 60% dels casos
hem de treballar aspectes relacionats amb la convivència veïnal, la relació amb el veïnat i el respecte a
les normes i zones comunes.

Inserció laboral

En alguns dels programes amb ajuntaments desenvolupem un servei
d’orientació i d’inserció laboral per donar suport a les persones sense feina
o/i amb diﬁucltats per a trobar-la.

18
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A Barcelona han accedit al servei 89 persones, d’aquestes 73 es van valorar
amb possibilitats d’inserció i d’aquestes un 45% han estat inserides i un 55%
estan en recerca activa de feina i/o formació .

A Barcelona
hem posat en
marxa un servei
propi d’orientació
i inserció laboral.

89

55%

Persones

45%

73
Persones amb
possibilitats
d’inserció

Persones inserides
Persones en recerca activa

Impacte d’aquestes insercions laborals en relació a l’habitatge:

51%

Han augmentat la renda de lloguer
gràcies a un augment d’ingressos percebuts.

32%

Han disminuït o bé cancel·lat el deute
que tenien de rebuts de lloguer.

La col·laboració amb els
ajuntaments en xifres:

Nota:
El nombre d’unitats és inferior al nombre
d’habitatges ja que cal contemplar que els
pisos poden estar desocupats mentre
duren les obres de rehabilitació i
adequació per acollir una nova família.

Programes
d’ajuntaments
Barcelona Programa Pisos Buits

Unitats
familiars
223

Barcelona Programa Primer la Llar

11

El Prat de Llobregat

57

Santa Coloma de Gramenet

6

Esplugues de Llobregat

11

Granollers

1

Sant Pere de Ribes

14

Castelldefels

2

Vilafranca del Penedès

8

333
Total programes
d’Ajuntaments
19
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Xifres principals dels programes realitzats amb ajuntaments:

333

En els municipis
on treballem hem
acompanyat a més
d’un miler de
persones.

Nombre d’unitats
familiars ateses

1.122

Nombre de persones que
resideixen en els habitatges

501

Nombre de persones
menors d’edat

Composició familiar:

20

42,24%

9,24%

Nuclear

Extensa

44,89%

3,63%

Monoparental

Unipersonal

Fundació Hàbitat3
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Situació laboral de la persona titular del contracte:

13,47%

13,47%

Aturades amb
subsidi d'atur

Aturades sense
subsidi d'atur

36,03%

22,56%

Assalariades
amb contracte

Cobren alguna renda
social/incapacitat

3,37%

2,69%

Tasques
de la llar

Jubilació

5,39%

3,02%

Feines no
declarades

Autònomes

858,82 €

188,46 €

22%

Mitjana ingressos
mensuals de les
llars ateses

Mitjana de renda
de lloguer

% del seus
ingressos

21
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4.2
Assessorament
També hem dut a terme projectes d'assessorament i transferència de coneixement amb administracions públiques, amb l'objectiu de fer créixer el seu
parc de lloguer social i millorar-ne la gestió.
Hem treballat amb les següents administracions:

Hem dut
a terme projectes
d'assessorament
i transferència amb
administracions
públiques.

22

En el cas de Sant Pere de Ribes, estem desenvolupant conjuntament un
servei d’atenció a la vulnerabilitat habitacional per donar assessorament,
suport i acompanyament a famílies que es troben en risc de pèrdua d'habitatge. Les principals accions del servei són:
Suport en la tramitació d’ajuts.
Assessorament i suport en estalvi energètic i economia domèstica
Coordinació i mediació amb propietaris, agències immobiliàries i
altres agents privats vinculats a l’habitatge.

Fundació Hàbitat3
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Programes
realitzats en
col·laboració
amb les
Entitats
Socials

La col·laboració amb les entitats socials té com a objectiu cercar habitatges a
preus assequibles perquè hi puguin dur a terme les seves activitats d'atenció i de suport les persones. També gestionem habitatges de lloguer social
per encàrrec d’entitats socials, assegurant-ne el bon ús i la bona convivència
amb la comunitat.
D’aquesta manera, complim un dels principals mandats constitutius d’Hàbitat3: ser una eina al servei de les entitats socials del Tercer Sector en les
seves necessitats d’habitatge.

Habitatges gestionats en col·laboració amb entitats socials 2015-2019:

2019

Busquem i facilitem
habitatges perquè
les entitats socials
puguin desenvolupar
els seus programes.

117
95

2018

69

2017

2015

23%

42

2016

33

Increment

Hem atès sol·licituds de 130 entitats, per a les quals hem realitzat:
2.298 entrevistes i altres gestions
relacionades amb 241 habitatges

186 persones que viuen
en els habitatges

596 visites a 193 habitatges
que ﬁnalment han culminat
en l’adjudicació de 115 habitatges

29 entitats enquadrades en
21 federacions ens han encarregat
la gestió de 86 habitatges.

117 Habitatges gestionats
per entitats socials

117

86

Habitatges cedits
a entitats socials

13

Habitatges en
rehabilitació

11

Habitatges on residien
persones en situació vulnerable
i s’ha regularitzat la ocupació

7

Habitatges titularitat de la
Fundació Patronat de
l’Habitatge de Molins de Rei
23
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Federacions de la Taula del Tercer Sector a les que pertanyen
les entitats a les que hem cedit habitatges:

Entitats a les quals hem ajudat a aconseguir habitatges:
ABD, Associació Benestar
i Desenvolupament
Aixec Societat Cooperativa
Catalana Limitada
Alencop SCCL
Arrels Fundació
Aspanin, Associació pro persones
amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies
Assis Centre d'Acollida
Associació Atra
Associació Egueiro
Associació In Via
Associació per a la Rehabilitació
de les Persones amb Malaltia Mental
Associació per la Inserció Social i Laboral
Associació per la Promoció de Sistemes
Socioeconòmics (Procoop)
Associació per la Salut Mental Baix
Llobregat Nord 2000
Associacion Actuavalles
Diomcoop SCCL

24

Entitat Tutelar del Garraf
Fundació Àmbit Prevenció
Fundació Apip-Acam
Fundació Família i Benestar Social
Fundació Privada Els Tres Turons
Fundació Privada Joia Joventut
Organitzada i Activa
Fundació Privada Mambré
Fundació Privada Salut Mental
de Catalunya
Fundació Privada Solidaritat Ub
Fundació Resilis Llei 18/1982 De 26 De Maig
Fundació Salut i Comunitat
Fundació Vilagran-Maristany
Fundación Cepaim Acción
Grup Sant Pere Claver
Integral con Migrantes
Llars Familiars HSJ
Prevenció Assistència i Seguiment
Suara Serveis S.C.C.L.
Ute Fundació Mercè Fontanilles
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Programes especíﬁcs
amb les entitats socials
Sant Eloi

Sant Eloi és un
projecte pioner
a l'Estat de gestió
d'habitatge social.

Des de l’any 2015 gestionem, per encàrrec de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, l'ediﬁci de 32 habitatges del carrer Sant Eloi de Barcelona, on hi
viuen 44 persones en situació d’exclusió social i que són ateses per entitats
socials.
Es tracta d’un projecte pioner a l'Estat de gestió d'habitatge social, per la
conjunció en un mateix ediﬁci de persones amb diverses situacions de
problemàtica social. També pel treball conjunt i coordinat de diverses
entitats, regits tots ells per un Consell de Governança.
Des del seu inici a ﬁnals del 2015, la Fundació Hàbitat3 ha desenvolupat el
projecte amb l’objectiu principal de facilitar l’accés a l’habitatge autònom a
persones en situació d’exclusió social i habitacional de col.lectius especialment vulnerables.
Ha estat un projecte que s’ha anat consolidant:
Internament: en el seu model de gestió de la convivència.
Externament: amb l’encaix en l’entorn i la participació en les diverses
entitats del barri.

Administracions i institucions que donen suport al projecte:

Coneix el projecte entrant a
www.habitat3.cat/sant-eloi

Entitats que participen en el projecte:
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5
Llar Casa Bloc
Gràcies a la cessió de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, portem a terme
un projecte de rehabilitació de l'antiga Residència de la Casa Bloc (Barri de
Sant Andreu a Barcelona) per a promoure habitatges de lloguer social per a
persones en situació de vulnerabilitat.

Durant la segona
meitat de l’any
2020 es construiran
17 habitatges perquè
hi puguin anar a
viure persones en
situació vulnerable
de la ciutat de
Barcelona.

fàbric

Coneix el projecte entrant a
www.llarcasabloc.org
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Amb la col·laboració del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, vam convocar el
concurs d’arquitectura per a la redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic,
projecte executiu i direcció d’obres de la rehabilitació de la Residència de la
Casa Bloc.
En els 17 habitatges que s'hi construiran s'hi aplicaran mesures per combatre
la bretxa digital i sistemes de monitorització del consum, gràcies a la col·laboració de Cellnex Telecom. També s'aplicaran mesures per combatre situacions
de pobresa energètica, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Naturgy.

· Administracions que ens donen suport:

· Empreses i institucions que ens donen suport econòmic:

· Empreses i institucions que ens donen materials i/o serveis:

Tens un
pis buit i
vols estar
tranquil?
Te’l lloguem amb totes les garanties.

Cobrament assegurat del preu mensual
Retorn de l’habitatge en bones condicions
Administració integral de l’habitatge i de la relació amb els llogaters
Sense despeses de gestió
Assegurança a càrrec d’Hàbitat3
Ajuts a la rehabilitació *
Boniﬁcació del 95% de l’IBI **
*a Barcelona, El Prat de Llobregat, Esplugues, Vilassar de Dalt i Castelldefels
**a Barcelona

Per més informació contacta amb nosaltres a captaciohabitatges@habitat3.cat
www.habitat3.cat/busquem-habitatges
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6
Adquisició
d'habitatges

La Fundació Hàbitat3 ha comprat 55 habitatges entre els anys 2015 i 2019
amb una inversió total de 3,75 M€.

Evolució dels pisos comprats:
(comprats anualment i acumulats a ﬁnal de cada any)
55

35
8 8

10

20

18

175%

2
2016

2017

2018

2019

Increment

Dels habitatges adquirits n’hem cedit:

Hem comprat
55 habitatges entre
els anys 2015 i 2019.

18

24

13

A entitats socials

A ajuntaments

En rehabilitació

L’adquisició d'aquests habitatges s'ha pogut fer, en un
primer moment, gràcies al ﬁnançament de Caixabank. Posteriorment, gràcies a la posada en marxa
per part del Govern de la Generalitat de Catalunya,
d'una línia de crèdit especíﬁca de l'Institut Català de
Finances, garantida per l’Agència de l’habitatge de
Catalunya. Un habitatge s’ha pogut ﬁnançar gràcies a
la banca ètica, FIARE.
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7
Rehabilitació
i
manteniment
d’habitatges

Per a la realització d’obres de rehabilitació i de manteniment dels habitatges,
treballem amb empreses d’inserció. Aquestes empreses tenen com a ﬁnalitat
primordial la inserció sociolaboral de persones en situació o greu risc d'exclusió social.
Amb la rehabilitació i el manteniment d'habitatges per part d'empreses
d'inserció, reaﬁrmem el nostre compromís amb l'habitatge digne, ja que
aquest és el primer pas per a la sortida de les situacions d'exclusió social. A
més, promovem la contractació de persones en risc d'exclusió social perquè
tornin al mercat laboral ordinari.
· Aquestes són les empreses d’inserció amb les que treballem:

Totes les obres
que fem es realitzen
amb empreses
d’inserció laboral.
Entre 2015-2019 hem fet:

315

Obres de
rehabilitació

107

208

Obres superiors a

Adequacions ﬁns a

8.000 €

8.000 €

50-60
Persones treballadores
insertades en
col·laboració amb les
empreses d’inserció
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Obres i manteniments durant el 2019

Inversió

1.035.625 €

Obres i manteniments

61%

Actuacions

Adequacions
< 8.000 €

3%
5%

38

Reposicions (actuacions per reposar

52
29

Actuacions
d'eﬁciència
energètica

Rehabilitacions
> 8.000 €

Obres per
actualitzar
habitatges
a l'entrada

habitatges en retorns de cessió o canvis
de llogaters)

Altres

7%
4%
7%
7%
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Incidències de
manteniments

37
22

5%

708

432

49
49

Mudances
Neteges
Seguretat

25%

Aigua calenta
sanitària

5%

Humitats

432

18%

Fuites aigua

3%

Sanejament

Incidències de
manteniments

13%

Fusteries

2%

Gas

(61% de les
actuacions)

9%

Electricitat

6%

Instal·lació
aigua

19%

Altres
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Projectes d’eﬁciència
i monitorització energètica

Fundació Naturgy
És un soci cabdal per tal que Hàbitat3 pugui fer front al repte de la millora
energètica dels habitatges, contribuint a minimitzar els costos econòmics i
mediambientals que s’hi associen. L'any 2018 es va signar un primer conveni
amb un abast de 75.000€ que van permetre rehabilitar energèticament 25
habitatges. L’any 2019 s’han signat 2 convenis: un per dur a terme accions per
a la rehabilitació energètica de 25 habitatges, amb import de 50.000€. L’altre,
de 40.000€, destinats al projecte Llar Casa Bloc.

Casa Jové
Fa una revisió anual de tots els aparells de gas que proporcionen aigua
calenta o calefacció del parc d'habitatges que gestionem. Aquesta revisió
consisteix en una valoració tècnica de l’estat dels equipaments. L’any 2019
s’han realitzat 186 revisions.

Monitorització d'habitatges
L’any 2018 Cellnex va equipar dos habitatges titularitat de la Fundació
Hàbitat3 amb diversos sensors que permeten recollir i monitoritzar dades
vinculades al consum i a l’eﬁciència energètica. També recullen dades relacionades amb la detecció de temperatures i altres indicadors que facilitin el
tutoratge d’aquestes llars “connectades”.
L’any 2019 s’han incorporat 13 habitatges més arribant als 15 habitatges
monitoritzats. Aquesta implantació permet identiﬁcar situacions de risc per
a les persones que hi habiten o pel seu entorn. S’ha pogut identiﬁcar, a través
d’aquests sistemes 4 situacions de risc durant el 2019, permeten una resposta
proactiva pels gestors dels habitatges.

Pla Clima
Hem participat en el projecte “Reforma Passiva-Consciència Activa” juntament amb Ecoserveis i GBCe. Les tres entitats col·laborem per a promoure
l’eﬁciència energètica. Ho fem mitjançant la formació a les persones llogateres, fomentant la rehabilitació d’habitatges i l’ús de les noves tecnologies.
La iniciativa, ﬁnançada per l’Ajuntament de Barcelona a través de la subvenció del clima, s’ha desenvolupat al llarg del 2019 i s'emmarca dins del “Pla
Clima de Barcelona 2018-2030”.
31
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8
Xarxa:
estratègies de
complicitat i
col·laboració

Altres aliances
L’activitat de la Fundació Hàbitat3 no es podria fer sense teixir xarxes de
coordinació amb les administracions públiques, institucions, empreses i
entitats del Tercer Sector Social. La majoria ja s’han citat anteriorment, però
també volem fer esment a:

· Les nostres entitats amigues:

· També formem part de les següents institucions o xarxes:

· A més, existeixen altres empreses que donen suport a la nostra Fundació:

· I donem suport i assessorament a projectes d’alt impacte social
en col·laboració amb:

· I fem compra responsable mitjançant:
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9
Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació. Representa, gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels ﬁns fundacionals. Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un
termini de quatre anys i són reelegibles indeﬁnidament per períodes d’igual
durada. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament.
Els membres del Patronat d'entitats socials representen a les federacions de
la Taula del Tercer Sector següents:

L’òrgan
de govern
i d’administració

Presidenta
Carme Trilla Bellart
Vicepresident
Enric Arqués
Representant del Fòrum de Salut Mental

Secretari
Joan Recasens Calvo
No patró

Vocals
Lola de la Fuente
Representant de la Federació Catalana
d’Entitats de Paràlisi Cerebral
i Etiologies Similars

Xavier Trabado
Representant de la Federació Salut
Mental Catalunya (Federació SMC)

Felisa Pérez
Representant de la Federació Catalana
d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent

Joan Artur Sales
Representant de Coordinadora de
Comunitats Terapèutiques, Pisos de
Reinserció i Centres de Dia per a
Drogodependents de Catalunya

Jordi García
Representant de Dincat

Alfons Thió
Representant de Cohabitac

Montserrat Junyent
Experta independent

Josep Maria Vilanova
Expert independent

Francesc Sutrias
Expert independent
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10
Equip
professional

A la Fundació Hàbitat3 comptem amb un equip pluridisciplinari que ens
permet abordar tasques d'acompanyament de les persones i famílies en l’ús
dels habitatges, de gestió immobiliària i de projectes tècnics d’obres i de
rehabilitació i manteniment.
Durant el 2019 l’equip de professionals ha estat format per:

Un equip
multidisciplinar,
implicat i motivat.

Aleix Armengol
Alfredo Palomera
Andrea Balaux
Anna Bravo
Anna Sala
Arkaitz Galarza
Diana Calvo
Elena Casas
Esther Seguí
Eva Hernández
Francesc Almacelles
Ignasi Arcarons
Jordi Ferreira
José Sanjuan
Judit Barrera
Laura Baqués
Laura García

Laura López
Laura Rigual
Lourdes Borrell
Lourdes Martínez
Mar Padullés
Marta Domènech
Martha Mackay
Natàlia Fernández
Natalia Martínez
Ona Muntiñó
Rai Barba
Ricardo González
Rosina Mas
Rubén Merino
Toni Oró
Xavier Mauri
Xavier Muriel

L’equip humà de la Fundació Hàbitat3 està format per 27 professionals de
diverses disciplines. Al mateix temps comptem amb el suport de 10 persones
voluntàries en diverses tasques. Donem les gràcies a tot l’equip de la Fundació que fa possible poder tirar endavant els projectes dia a dia amb professionalitat, esforç i, també, bon humor! Gràcies a tothom!

34

Fundació Hàbitat3

11
Balanç
econòmic

Tal com obliga la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, la Fundació Hàbitat3 publica anualment els
seus comptes. També disposa d’un apartat al web dedicat a la transparència
de l’organització. Tota la informació a www.habitat3.cat/transparencia

Compte de resultats*
2019

Els
comptes
clars

2018

Total ingressos

3.934.329 €

3.413.580 €

Ingressos explotació
Subvencions
Donacions
Lloguers

290.010 €
2.581.586 €
150.603 €
912.129 €

310.998 €
2.348.927 €
48.234 €
705.419 €

Total despeses

-3.882.926 €

-3.298.046 €

Personal
Lloguers
Reparacions i subministraments
Altres despeses

-710.503 €
-2.184.513 €
-659.578 €
-328.331 €

-548.938 €
-2.129.533 €
-376.327 €
-243.246 €

51.403 €

115.534 €

Resultats de l’any
En milers d’euros

Projectes

Fons dels nostres ingresos

66%

78%

Públic

Col·labora i fes un donatiu
a la Fundació Hàbitat3:

Ajuntaments

34%

22%

Privat

Entitats socials

ES45 2100 3019 1522 0064 6647
Pots fer el donatiu també a l’enllaç:

https://donatius.habitat3.cat/
Tots els diners que recollim els destinem
a garantir el dret a l’habitatge de les
persones que viuen en els habitatges
que gestionem.

A què els destinem?

56%

7%

17%

20%

Allotjament

*Els comptes de la Fundació Hàbitat3 han estat
auditats per la ﬁrma Auren Auditores SP, S.L.P.
*Durant el 2019 la Fundació ha aconseguit Fons
Propis positius, aconseguint d'aquesta manera
equilibrar el pressupost econòmic de l'entitat.

Obres i manteniment
dels habitatges

Suport social

Estructura
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Col·labora amb la

Fundació Hàbitat3
Aconseguim
que tothom
tingui dret a un
habitatge digne.

Tots els donatius aniran destinats a projectes de la
Fundació Hàbitat3 per garantir el dret a l’habitatge
a persones en situació vulnerable.

Si ets persona física

La Fundació Hàbitat3 compleix els requisits de
l'article 16 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim ﬁscal de les entitats sense ﬁnalitats lucratives
i dels incentius ﬁscals al mecenatge.

També podràs desgravar-te el 30% de l’import del
teu donatiu que sigui més gran de 150€.

A la declaració de la renda podràs desgravar-te el
80% dels donatius ﬁns a un màxim de 150€.

Si ets persona jurídica (empresa)
A l’impost de Societats podràs deduir-te el 35%
de l’import del teu donatiu.

Fes el teu donatiu a www.donatius.habitat3.cat

Notes
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Residència 10, Baixos,
Barcelona 08030
935 393 999
www.habitat3.cat
habitat3@habitat3.cat
Segueix-nos a les xarxes

