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INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA 

Introducció 

En el marc del Catàleg de Serveis 2020, la Diputació ofereix als municipis el suport 
“Programes d’Actuació Municipal d’Habitatge”. Aquesta assistència està adreçada a 
municipis d’entre 1.000 i 10.000 habitants. 

Els Programes d’actuació municipal d’habitatge són instruments de planificació no 
reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en 
matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als 
ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge. Els 
programes els elaboren professionals externs, amb la participació tècnica i el lideratge 
polític de l'ens local. 

L’assistència planteja l’acompanyament a l’ajuntament en el procés de definició dels 
objectius, estratègies i gestió de recursos en matèria d’habitatge que es formalitzarà en 
el document final.  

Les seves principals característiques són: 

• Són instruments de planificació no reglats que volen respondre a les necessitats 
de planificació tàctica i operativa dels municipis. 

• Redueixen els esforços sobre l’anàlisi i la diagnosi de la situació per a centrar-
se en els aspectes relacionats amb l’organització i programació de les polítiques 
municipals.  

• Busquen un forta implicació dels municipis en la redacció. 

• Són instruments “lleugers” (temps de redacció acotat) i “flexibles” (adaptació a 
les voluntats i realitats del municipi).  

• Són instruments interns al propi ens local de caràcter eminentment tècnic. 

L’Ajuntament de Moià va sol·licitar el 2021 aquest recurs tècnic amb la voluntat de 
desenvolupar noves polítiques d’actuacions en matèria d’habitatge i alhora endreçar 
totes actuacions municipals en aquest àmbit.  

Metodologia 

La voluntat dels PAMH és que sigui un document lleuger, elaborat a partir de 
l’experiència municipal en les polítiques d’habitatge, i alhora el seu coneixement de les 
problemàtiques locals en l’àmbit. Per això es plantegen les sessions de treball de 
manera participativa, on cadascun dels actors implicats actua amb un rol diferenciat: 

• L’equip redactor fa una tasca d’acompanyament, detectant i canalitzant les 
necessitats i objectius per acabar redactant un document que concreti objectius, 
estratègies i actuacions. 

• L’Ajuntament realitza la presa de decisions amb l’acompanyament de l’equip 
redactor i la Diputació. 

• La Diputació realitza tasques d’organització i coordinació entre ambdues parts. 
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El treball s’organitza a partir d’un mínim de 6 sessions de treball i acompanyament entre 
Ajuntament, Diputació i equip redactor, més una sessió prèvia de presa de contacte: 

• Sessió 0: Presa de contacte. 
• Sessió 1: Definició del Pla de treball. 
• Sessió 2: Definició de l’anàlisi i diagnosi. 
• Sessió 3: Definició d’objectius i estratègies. 
• Sessió 4: Definició i priorització de les actuacions. 
• Sessió 5: Programació de les actuacions. 
• Sessió 6: Contrast del prelliurament. 

El document s’estructura en dos grans blocs: 

• Bloc 1: Anàlisi i diagnosi, on s’analitzen les problemàtiques del municipi. 
• Bloc 2: Programació d’actuacions, on s’inclou l’estratègia i les actuacions a 

desenvolupar. 

Amb el document final s’inclouen el document de síntesi, resum del conjunt del 
Programa òptim per a presentacions públiques del PAMH, i el gestor de projectes, que 
permet un seguiment de prop de les actuacions per avaluar el seu assoliment i 
compliment del calendari. 
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1. L’EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL 

1.1. Situació i estructura territorial 

Moià, amb una població de 6.474 habitants l’any 2021, i una extensió de 75,31 km2, se 
situa a la comarca del Moianès, província de Barcelona. Al nord limita amb el terme de 
l’Estany i al nord-est amb el terme de Muntanyola. Al nord-oest limita amb Santa Maria 
d’Oló, al sud-oest amb una punta del terme d’Avinyó, Calders i Monistrol de Calders. Al 
sud amb els termes de Castellterçol, Castellcir i per l’est, amb el terme municipal 
Collsuspina (veure plànol 1.1)  

El nucli de Moià està situat aproximadament al centre del terme, enclavat en les primeres 
vessants de la zona muntanyosa i dominant de la plana del sud.  

1.1.1 Infraestructures 

Les carreteres més importants són la N-141c, que va de Vic a Manresa, i la C-59, que 
comunica Moià amb Barcelona i amb l’Estany en direcció l’Eix Transversal (C-25). 
Aquests dos eixos travessen el municipi de Moià, fet que aporta un volum de trànsit 
important a l’interior del municipi. Aquestes dues vies presenten un recorregut sinuós 
degut al relleu muntanyós que travessen, fet que les converteix en unes vies poc 
ràpides.  

La construcció de l’Eix Transversal ha desplaçat el punt d’interès per la instal·lació 
d’activitats de l’eix històric de Manresa a Vic passant per Moià a l’actual traça de l’Eix 
(C-25) i als municipis propers, relegant d’una certa manera a Moià del focus de les 
sinergies al ser una zona muntanyosa de més difícil accés.  

El terme també està travessat per el GR-3 i pel GR-177 o Ronda del Moianès. D’ells 
penja una xarxa de camins d’inferior rang que conformen la malla de vies rurals del 
municipi. 

Es distingeixen tres tipologies de vies en funció del seu àmbit d’influència: 

1. Xarxa viària d’abast metropolità: C-59. 

2. Xarxa viària d’abast comarcal. La carretera N-141c. 

3. Xarxa viària interna. Comprèn el sistema viari de distribució interna del municipi.  
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1.2. Estructura Urbana residencial  

1.2.1 Evolució de la trama urbana 

Des del naixement de la vila de Moià fins a l’actualitat, es poden establir quatre etapes 
diferents dins l’evolució urbana del municipi: 

1. Primera etapa: Del naixement de la vila fins a les muralles. Del segle IX al XV. 
2. Segona etapa: Creixement suburbà, fora de les muralles, fins a la creació de les 

carreteres. Del segle XVI a mitjans del segle XIX. 
3. Tercera etapa: Estancament i reompliment. Els primers forasters. De mitjans del 

segle XIX a mitjans del segle XX. 
4. Quarta etapa: El segon creixement turístic. De mitjans del segle XX fins 

l’actualitat.  

La població va créixer a partir del nucli central sobre l’eix del camí de Castellterçol i per 
extensió sobre la traça dels camins. Va experimentar un cert creixement a primers del 
segle XX amb la construcció d’alguna residencia per a gent benestant que la utilitzava 
a l’estiu. 

A mitjans del segle XX la població havia crescut, però sempre per sobre de la carretera 
de Manresa a Vic. És a partir d’aquesta època quan es produeix un procés d’extensió 
fragmentat i un reomplert dels buits urbans, és quan també esdevé el salt a l’altra vora 
de la carretera. 

Els anys finals del 60 i primers del 70 degut a l’onada d’immigració, es detecta un ascens 
notable de la població. És quan es procedeix a implantar els primers dos polígons 
industrials. A l’inici eren més polígons d’activitats relacionades amb la ramaderia 
intensiva que amb l’indústria, sense serveis i que amb el temps han acabar deixant unes 
preexistències difícils d’assimilar per a les noves activitats.  
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1.3. Rol del municipi en el model territorial residencial 
existent 

1.3.1 Estructura funcional del territori 

El municipi de Moià està compost per tres entitats singulars: Moià, Montví de Baix i la 
Montjoia. A més, compta amb població disseminada per masies i/o granges i tres 
polígons o zones industrials. 

Es tracta d’un municipi amb caràcter rural influenciat per la proximitat de les ciutats de 
Vic i Manresa. Les relacions amb l’àrea metropolitana de Barcelona també són 
importants.  

Moià és un municipi amb una forta tradició com a lloc d’estiueig. Això fa que durant els 
mesos d’estiu, i també durant els caps de setmana, la seva població pugui arribar a 
triplicar-se. 

1.3.2 Anàlisi funcional   

Moià presenta una certa concentració dels centres culturals i d’oci a l’entorn del centre 
urbà, especialment a la plaça Major. Els centres esportius es localitzen al sud i sud-oest 
de la vila. Mentre que els centres educatius es localitzen a la perifèria del nucli urbà. 

En relació amb els municipis veïns es pot considerar que genera una certa centralitat 
comarcal en aspectes bàsics, com l’educatiu, de la salut i el petit comerç. Alhora la 
presència relativament propera de ciutats de mida important, com Manresa i Vic, fa que 
agafi un rol de dependència, en alguns aspectes, respecte d’aquestes, degut a que són 
un pol d’atracció fort a la zona en àmbits com el comerç o el transport. 

1.3.3 Planejament territorial i urbanístic supramunicipal 

A nivell estatal i autonòmic, Moià es regeix pels següents plans de major a menor escala: 

• Pla Territorial General de Catalunya, 1995 

• Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, 2021 

• Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals, 2008 

i) Pla Territorial General de Catalunya, 1995 

Defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per al conjunt de Catalunya. 
També es constitueix com a marc orientador de les accions polítiques per a l’activitat 
econòmica, en termes territorials, per tal d’aconseguir uns nivells de qualitat de vida de 
la ciutadania, independentment de l’àmbit territorial on visquin. 

Moià s’inclou dins la regió denominada Comarques centrals. A partir d’aquest Pla es 
desenvolupa el Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals. 
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Il·lustració 1. Àmbits del Pla Territorial General 

 
Font: PTGC  

En el PTGC, l’aspecte més destacable, és la inclusió de Moià dins del sistema per al 
reequilibri territorial clau 5b de nivell 2 dins la plana del Moianès. Són aquells basats en 
polaritats febles del territori, de capacitat reequilibradora global reduïda però molt 
rellevant en el seu àmbit territorial. Els sistemes localitzats en zones de muntanya, com 
és el cas de Moià, sovint engloben la capital i algun nucli proper relativament important 
relligat a partir d’un eix de comunicació.  

En aquests sistemes, l’èmfasi s’ha de posar en les polítiques que enforteixin les seves 
característiques com a àrees dinàmiques i centrals del territori que els dóna suport, que 
alhora incidiran en una major amplitud de la seva àrea d’influència i en una major cohesió 
del conjunt. 
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Il·lustració 2. Proposta del Pla Territorial General de Catalunya 

Font:  PTGC 

ii) Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya, 2021 (PTSHC) 

El principal objectiu del Pla és garantir que totes les noves llars que es formaran en els 
15 anys següents a la seva aprovació, la majoria de les quals seran de persones joves, 
puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de 
tinença, superfície, i estat de conservació. Sota el paraigües del principal objectiu, el pla 
contempla dos objectius complementaris: i) el compliment del mandat de solidaritat 
urbana en els municipis inclosos a les àrees de demanda residencial forta i acreditada; 
ii) incrementar el lloguer social al Catalunya fins el 5% dels habitatges principals. 

Per assolir-ho, el Pla concreta i territorialitza les actuacions que cal dur a terme durant 
el seu període de vigència en matèria d’habitatge i delimita les àrees de demanda 
residencial forta i acreditada, els municipis preferents, els municipis d’intervenció 
complementària així com les zones de rehabilitació prioritària. 

A principis de juny de 2017 es va concloure el document de l’Avantprojecte del PTSHC 
i el dia 8 de juny es va presentar aquest Avantprojecte en el Consell Assessor de 
l’Habitatge. Alhora, el 18 de desembre del 2018 al 18 de gener del 2019 va tenir lloc la 
fase de participació pública En aquesta fase, la ciutadania, els municipis, les diputacions 
Provincials, els Consells comarcals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el consell 
General de l’Aran, i el Consell Assessor de l’Habitatge, van poder fer les seves 
aportacions i suggeriments. 

El 7 de març de 2019 es va aprovar inicialment el Pla, tot i que fins el 20 d’octubre de 
2021 es torna a aprovar inicialment de nou el Pla i s’obre un període d’informació pública 
pel termini de 45 dies hàbils. 
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El Pla ha de determinar els estàndards de reserva de sòl destinat a habitatges de 
protecció pública en els municipis inclosos en les àrees de demanda residencial forta i 
acreditada que, per les especials dificultats d'accés a l'habitatge de la població, 
requereixen uns estàndards superiors als establerts pel text refós de la Llei d'urbanisme. 
Aquests estàndards han de ser, com a mínim, el 50 per cent del sostre que es qualifiqui 
per a l'ús residencial de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat i el 40 per cent 
en sòl urbà no consolidat, amb possibilitat de reduir, en aquest darrer cas, fins al 30 per 
cent quan sigui necessari per garantir la viabilitat econòmica de l'actuació. La meitat com 
a mínim d'aquestes reserves s'han de destinar específicament al règim d'arrendament. 

En el plànol síntesi de les propostes del PTSHC podem veure que el municipi de Moià 
està inclòs a la llista de municipis en les àrees següents: 

• Àrees urbanes preferents. 

Malgrat la majoria de les necessitats de suport públic per accedir a un habitatge 
digne i adequat es produiran en les àrees de demanda forta i acreditada, fora 
d’aquestes també cal preveure la futura existència de les llars excloses del mercat. 
Aquestes àrees són preferents per al desenvolupament de les actuacions dirigides 
a incrementar el parc social i a promoure nous habitatges amb protecció oficial de 
compraventa, tinences intermèdies o lloguer social fora de les àrees de demanda 
forta i acreditada.  

• Àrees d’intervenció complementària.  

Els municipis que conformen les àrees d’intervenció complementària són aquells en 
els quals els hi és d’aplicació determinades mesures de la legislació́ sectorial 
d’habitatge que tenen per objectiu fer efectiu de forma directa o indirecta el dret a un 
habitatge digne i adequat, en concret:  

a) el dret de tanteig i retracte a favor de l’Administració́ de la Generalitat de les 
transmissions d’habitatges adquirits en un procés d’execució́ hipotecaria o 
mitjançant compensació́ o pagament de deute amb garantia a hipotecaria 
d’acord amb el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització́ dels habitatges provinents de 
processos d’execució́ hipotecaria, 

b) l’impost sobre habitatges buits de la Llei 14/2015, del 21 de juliol,  

c)  les mesures recollides en la Llei 4/2016, de mesures de protecció́ del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió́ residencial. 

d)  i aquelles altres mesures que puguin preveure el plans d’habitatge de la 
Generalitat de Catalunya o la normativa sectorial sobre habitatge amb aquesta 
finalitat.  
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Il·lustració 3. Síntesi de propostes del PTSHC 

 
Font:  PTSHC 

 

iii) Pla Territorial Parcial de les Comarques centrals, 2008 (PTPCC) 

Les premisses del programa del PTPCC s’estructura en tres sistemes generals: 

• El sistema d’espais oberts  

El pla destaca l’Eix orogràfic del Moianès i Sant Llorenç del Munt que connecta amb 
l’eix Prelitoral. 

Destacar que el pla classifica la major part del municipi de Moià com a Sòl de 
Protecció Especial, la màxima categoria de protecció que contempla la planificació 
territorial, per considerar que pels seus valors naturals o per la seva localització en 
el territori, és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i contínua d’espais 
oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d’espais oberts del 
territori. 
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També s’observa la proximitat de Moià a un principal eix fluvial que en aquest cas 
és l’Eix de la riera Gavarresa.  

Il·lustració 4. Sistema d’espais oberts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Font:  PTPCC 

• El sistema d’assentaments 

El PTPCC reconeix a Moià com a Subcentre comarcal de població < 5.000 habitants 
envoltada de petites polaritats municipals. Es troba entremig de les dues polaritats 
comarcals de Manresa i Vic. Assigna al nucli urbà del municipi una estratègia de 
creixement moderat. 

En aquest sentit els nous creixements proposats al nucli de Moià s’ajusten també a 
les determinacions fetes pel planejament superior vigent en quant a la implantació 
de nous usos. 
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Il·lustració 5. Anàlisi de l’estructura dels assentaments urbans. Xarxa de ciutats. 

Font:  PTPCC 
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Il·lustració 6. Àmbit del Moianès. 

Font:  PTPCC 

El sistema comprèn els municipis de Calders, l’Estany, Moià i Monistrol de Calders. 
En total hi ha 16 assentaments amb una superfície de 521 ha classificades de sòl 
urbà o urbanitzable.  

Les propostes del Pla recomanen l’adopció de les “Recomanacions específiques 
per protegir i potenciar els petits nuclis”. Entre aquestes recomanacions trobem la 
de fomentar petites promocions d’habitatge protegit per fixar població jove i també 
promoure la reutilització del patrimoni construït i ara buit per allotjament turístic o 
habitatge de segona residència. 

• El sistema d’infraestructures de mobilitat 

El conjunt d’infraestructures proposades al PTPCC suposen una previsió dels 
requeriments estimats per l’horitzó de l’any 2026, d’acord amb els reptes i les 
possibilitats d’intervenció que es reflecteixen en l’estratègia i les determinacions del 
Pla Territorial Parcial.  
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El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC), pel que afecta a l’àmbit 
de Comarques Centrals, planteja la xarxa bàsica futura: 

- Reforçant els corredors existents (amb desdoblaments i trams de connexió 
entre eixos). 

- Completant la xarxa viària bàsica en la zona metropolitana, tot en particular 
amb la connectivitat dels eixos C-16/E-9, A-2 i AP-7/E-15, la creació de l’eix 
orbital “Vilafranca-Terrassa-Granollers”, i el perllongament de la C-16 fins 
Martorell. 

- Creant nous corredors mitjançant la transformació de carreteres existents en 
eixos de la xarxa bàsica primària estructurant, tal i com “Manresa-Solsona-
Bassella” i “Igualada-Montblanc-Reus”. 

En concret, els projectes de construcció i de desdoblament de les carreteres de 
la xarxa bàsica en fase de desenvolupament que afecten a Moià per proximitat 
són: 

- L’eix diagonal (C-37), que potencia noves comunicacions entre les ciutats 
mitjanes Montblanc-Igualada-Manresa i en superposició amb la C-25 cap a 
Vic. 

Il·lustració 7. Planificació de la xarxa viària bàsica (PITC). 

Font:  PTPCC 
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Il·lustració 8. Situació dels eixos viaris dins l’àmbit de Comarques Centrals. 

 Font:  PTPCC 
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2. LES PERSONES 

2.1. Dinàmica demogràfica i residencial  

2.1.1 Estructura i dinàmica de la població 

El municipi de Moià, ubicat a la comarca del Moianès, presenta l’any 2021 una població 
total de 6.474 habitants. Així mateix, compta amb una densitat de 86,0 habitants/km2. 

Pel que fa l’evolució demogràfica, en els últims vint anys és destacable una tendència 
d’augment continuat de la població  entre el 2000 i el 2008, passant dels 3.988 habitants 
als 5.611, el que suposa un ascens del 29,6%.  

No obstant, a partir del 2009 comença una dinàmica d’estancament demogràfic fins el 
2015, període on torna una certa expansió poblacional, fins l’any 2021 que arriba als 
6.474. 

Gràfic 1. Evolució de la població. Moià (2000-2021) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Per explicar el creixement demogràfic produït pot ser útil analitzar el creixement natural 
de la població, és a dir la diferencia entre naixements i defuncions. 

Tot i que es detecten certs anys on el creixement natural ha sigut positiu, en especial en 
el període de 2004 a 2013, en els últims anys destaca un augment constant de la 
mortalitat, que al seu torn fa que el creixement natural decreixi de forma continuada. 

 

 

 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000



 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE DE MOIÀ 

 

21 
 

Gràfic 2. Creixement natural. Moià (2000-2020) 

 
         
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Així doncs, el creixement poblacional que ha viscut el municipi s’ha d’explicar amb altres 
fenòmens demogràfics, en aquest cas les migracions. En el cas de Moià l’augment 
demogràfic dels darrers 20 anys s’explica en gran part pel saldo migratori el qual ha 
aportat al municipi en aquest darrer període al voltant de 500 persones1.  

2.1.2 Els fluxos residencials intermunicipals 

Els municipis que canalitzen la majoria d’altes i baixes residencials en el període 2017- 
2022 són Barcelona, Castellterçol i Manresa. Concretament, es detecten dos tipus de 
moviments poblacionals, el primer amb municipis de l’Àrea Metropolitana i el segon amb 
municipis propers o de la Catalunya Central. 

Gràfic 3. Principals moviments de població intermunicipals. Moià (2017-2022) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per l’Ajuntament de Moià 

                                                
1 Font: IDESCAT 
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L’any 2019 el Consell Comarcal del Moianès va encarregar un estudi per a la 
quantificació de la segona residència a la comarca i l’anàlisi de la seva incidència 
econòmica. En aquest projecte es van desgranar les dades de la tipologia d’habitatges 
a nivell comarcal però també municipal. 

Aquesta anàlisi va posar de manifest una presència considerable d’habitatges 
secundaris al municipi de Moià (30,4%). Al mateix temps, es detectava que a Montví de 
Baix i als nuclis disseminats la proporció de segones residències era major que al nucli 
de Moià. 

Taula 1. Habitatges per tipologia i entitat de població. Moià (2019) 
  Moià Montví de Baix Disseminat Total 

Principal 1.716 217 49 1.982 
Secundari 490 92 38 620 
Buit 373 63 38 474 
Total 2.579 372 125 3.076 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència 
econòmica 

 

Taula 2. Habitatges per tipologia i entitat de població. Moià (2019) 
  Moià Montví de Baix Disseminat 

Principal 66,5% 58,3% 39,2% 
Secundari 19,0% 24,7% 30,4% 
Buit 14,5% 17,0% 30,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència 
econòmica 

Aquest estudi també comptabilitzava el percentatge de població permanent, que té Moià 
com a primera residència, i la temporal, la que té al municipi un habitatge secundari. 
Així, es detectava que fins el 24% de la població amb habitatge a la localitat era 
temporal. 

Gràfic 3. Percentatge de població permanent i temporal. Moià (2019) 

 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència econòmica 
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Alhora, també es calculava la taxa de funció turística (percentatge de segons residències 
sobre els habitatges principals).  

Taula 3. Taxa de funció turística residencial (Percentatge de segones residencies sobre 
habitatges principals) i població segons tipologia. Moià (2019)  
TFTR  0,31 

Població permanent 6.065 

Població temporal 1.897 

Població total 7.962 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència 
econòmica 

2.1.4 L’estructura per edats i sexes 

L’estructura demogràfica del municipi presenta canvis significatius en els últims 10 anys, 
els quals es poden observar en les següents piràmides de població (veure gràfic 4). 

La piràmide de població actual mostra un envelliment progressiu de la població respecte 
a la de fa una dècada. 

En aquest sentit, durant el període objecte d’estudi s’ha reduït la proporció d’habitants 
d’edats compreses entre els 30 i els 39 anys i, en canvi, ha augmentat el gruix 
poblacional de persones majors de 54 anys. 

Un dels efectes d’aquesta variació estructural és la disminució d’infants d’entre 0 i 5 anys 
i l’augment de les franges d’edat d’entre 10 i 24 anys. 

Gràfic 4. Piràmide de població. Moià. (Comparativa 2011-2021) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 
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Certament, els indicadors demogràfics mostren que la població de Moià està poc 
envellida en comparació amb les dades del Moianès, la província de Barcelona i el 
conjunt de Catalunya. 

L’índex de població infantil (15,7%) és lleugerament superior a la mitjana comarcal i 
provincial,  i està en consonància amb la mitjana catalana; s’observa un índex 
d’envelliment (112,7%) inferior a la resta de territoris analitzats. 

Pel que fa l’índex de sobreenvelliment2 (18,0%), és inferior a la dada comarcal però es 
manté per sobre de la resta de territoris. En relació a l’índex de dependència global3, en 
canvi, s’observa una tendència força similar tant a nivell municipal (34,0%), comarcal, 
provincial i el conjunt de Catalunya.  

Per altra banda, la localitat compta amb una població estrangera superior a la mitjana 
comarcal (13,5%), i en la què destaquen, especialment, els estrangers provinents 
d'Àfrica (28,8%). 

Pel que fa als indicadors socioeconòmics, la Renda Bruta Familiar Disponible (RBFD) 
per capità és de 15.600€/any; una xifra inferior a la mitja comarcal, provincial i del conjunt 
de Catalunya.  

Per últim, l’atur registrat al municipi (10,5%) presenta unes dades més baixes en 
comparació amb la taxa provincial i del conjunt de Catalunya i lleugerament superior a 
la taxa comarcal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Índex sobreenvelliment: Proporció de persones majors de 85 anys sobre el total de persones majors de 65 anys. 
3 Índex de dependència global: Persones de menys de 15 anys i de més de 65 anys sobre el total de la població. 



 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE DE MOIÀ 

 

25 
 

Taula 4. Indicadors demogràfics, socials i econòmics   

Indicadors demogràfics (2021) Moià Moianès Prov. 
Barcelona Catalunya 

 
Habitants  6.474 14.243 5.714.730 7.763.362  
Índex de població infantil 15,7% 15,3% 15,6% 15,8%  
Índex d’envelliment 112,7% 126,3% 122,8% 120,9%  
Índex de sobreenvelliment 17,5% 19,2% 16,8% 16,9%  
Índex dependència global 33,4% 34,7% 34,6% 34,8%  
           
Migracions (2020)          
Saldo migratori intern (Habitants per 
mil) 17,5 26,7 -1,1 -0,3 

 
Saldo migratori extern (Habitants per 
mil) 3.3 3,3 15,6 15,2  

Saldo migratori total  (Habitants per 
mil) 34,6 30,0 14,4 14,8 

 
           
Nacionalitat (2021)          
Espanyola 86,5% 90,6% 84,7% 83,9%  
Estrangera 13,5% 9,4% 15,3% 16,1%  
           
Procedència migracions 
estrangeres (2021)          
UE 20,6% 21,3% 20,9% 22,8%  
Àfrica 28,8% 24,2% 20,9% 26,0%  
Amèrica  24,2% 28,8% 32,0% 28,1%  
Àsia 20,1% 18,8% 18,3% 14,9%  
Resta Europa 6,3% 7,0% 7,8% 8,2%  
           
Indicadors socioeconòmics          
RBFD  (2019) 96.510€ 226.461€ 103.919.702 € 133.679.103  
RBFD per habitant en milers € 
(2019) 15,6 16,9 18,5 17,3  
RBFD índex Catalunya=100 88,6 95,8 107,1 100  
Atur registrat (2020) 10,5% 10,2% 12,8% 13,1%  

Font: Elaboració pròpia segons dades d’IDESCAT i l’Observatori del Model Productiu  

Alhora, resulta oportú analitzar les característiques demogràfiques de les persones 
joves del municipi. El col·lectiu jove s’haurà de tenir en compte en la planificació de les 
polítiques d’habitatge, ja que aquestes cohorts estan vivint, o viuran en els pròxims anys, 
un procés d’emancipació. En aquest sentit (veure taula 5): 

• El 19,6% de la població es situa en la franja d’edat considerada de persones 
joves, entre 18 i 34 anys; una xifra lleugerament inferior a l’àmbit municipal 
comarcal i per sota de la resta d’àmbits territorials. 

• El col·lectiu d’entre 18 i 24 anys es situa, actualment, en edat d’emancipació. 
Aquest grup representa un gruix de 548 persones (8,4% del total de la població). 
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• Les cohorts d’entre 18 i 29 anys es troben en edat d’emancipació tot i les 
dificultats associades als aspectes laborals i a les rendes obtingudes. Aquests 
grups engloben prop de 937 persones, el 14,4% de la població total. 

• Finalment, les persones joves d’entre 30 i 34 anys, en general, es troben en 
l’estadi d’emancipació més avançat del totals de grups d’edats estudiats. La 
suma d’aquest col·lectiu aglutina 339 individus, el 5,2% de la població. 

 
Taula 5. Estructura poblacional en edat d’emancipació. Comparativa (2021) 

  
18-34 anys 

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

Moià 
Nombre de persones 1.274 548 387 339 
% Total de joves 100% 43,01% 30,38% 26,61% 
% Total de població 19,6% 8,4% 5,9% 5,2% 

Moianès 
Nombre de persones 2.554 1.082 746 726 
% Total de joves 100% 42,4% 29,2% 28,4% 
% Total de població 17,9% 7,6% 5,2% 5,1% 

Província 
Barcelona  

Nombre de persones 1.094.327 412.228 327.277 354.822 
% Total de joves 100,0% 37,7% 29,9% 32,4% 
% Total de població 19,1% 7,2% 5,7% 6,2% 

Catalunya 
Nombre de persones 1.470.422 561.304 436.247 472.871 
% Total de joves 100% 38,2% 29,7% 32,2% 
% Total de població 18,9% 7,2% 5,6% 6,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

A nivell demogràfic també resulta útil analitzar quina és la mida de les llars del municipi 
en comparació amb la resta d’àmbits territorials en els quals aquest s’emmarca. Per 
analitzar aquestes dades és necessari fer ús de les úniques dades disponibles, les del 
cens de l’INE 2011. Tot i que és probable que aquestes dades hagin evolucionat amb el 
temps ens aporten certa informació sobre la situació demogràfica de la localitat. 

En aquest cas, és destacable que Moià té, en termes generals, una mida de les llars 
major a l’àmbit comarcal, provincial i del conjunt de Catalunya. 

Taula 6. Mida de les llars. Comparativa (2011)  

Mida de la llar Moià Moianès4 Província de 
Barcelona Catalunya 

1 persona 21,0%  23,4% 23,3% 
2 persones 30,0%  31,9% 31,7% 
3 persones 21,5%  21,5% 21,4% 
4 persones 27,5%  23,3% 23,5% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011 

                                                
4 La comarca del Moianès no es crea fins l’any 2015. 
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2.1.5  La projecció poblacional 

A continuació, es pot observar la projecció de la població i de les llars en l’horitzó 2031. 
Així doncs, es determinen varis supòsits d’evolució del creixement demogràfic a partir 
de les projeccions realitzades per l’IDESCAT. 

En el cas de la projecció de la població es calcula mitjançant el mètode de pes a partir 
de les projeccions comarcals elaborades per l’IDESCAT.  

La metodologia és la següent: es parteix de la xifra sobre la projecció del municipi de 
Moià projectada per l'IDESCAT fins el 2031 a partir de 3 escenaris i s'apliquen les 
ponderacions corresponents.  

Gràfic 5. Projecció de la població. Moià (2021-2031) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

Els tres possibles escenaris es mouen en un interval poblacional d’entre 6.474 i 7.153 
habitants al municipi. 

Concretament, l’escenari alt estableix un creixement moderat de la població fins arribar 
als 7.153 habitants el 2031. Per altra banda, l’escenari mitjà descriu una situació 
d’augment moderat demogràfic situant la població d’aquí deu anys en 6.876 persones. 
Finalment, l’escenari baix hipotetitza un augment poc significatiu, situant la població en 
6.619 al 2031.  

Pel que fa a la projecció de les llars es calcula també en base a les projeccions 
comarcals realitzades per l’IDESCAT. Prenent com a referència la projecció comarcal 
de les llars, es genera la projecció de les llars al municipi a través d’una ponderació.. 

La projecció efectuada presenta tres escenaris (baix, mitjà i alt) que descriuen l’evolució 
de les llars des del 2021 fins al 2031. 
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L’escenari baix estableix una hipòtesi segons la qual el nombre de llars seguiria una 
tendència d’augment de fins a 2.593 llars l’any 2031. L’escenari mitjà preveu una 
tendència d’augment fins a 2.657 llars l’any 2031. En canvi, l’escenari alt presenta un 
context de creixement elevat, amb un augment que es traduiria el 2031 en prop de les 
2.726 llars. 

Gràfic 6. Projecció de les llars. Moià (2021-2031) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

2.2. Oferta i accessibilitat al mercat d’habitatge 

2.2.1 Dinàmica constructiva 

La dinàmica constructiva al municipi ha seguit una tendència força similar a la resta 
d’àmbits geogràfics en els quals s’emmarca a excepció d’un pic molt notable entre els 
anys 2003-2005 amb 55 habitatges iniciats per cada mil habitants. També cal destacar 
dos pics de menor proporció l’any 2000 i l’any 2002 que es van enfilar fins als 38 i 21 
habitatges iniciats per cada mil habitants respectivament.   

Tanmateix, a partir del 2008, i amb l’arribada de la crisi econòmica i immobiliària, l’inici 
de la construcció de nou habitatge es frena. És significatiu que entre el 2009 i el 2017 
tan sols s’inicien 6 construccions d’habitatge al municipi.  

Aquesta és una tendència de frenada en el mercat de la construcció és generalitzada 
en tots els territoris analitzats. 
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Gràfic 7. Habitatges iniciats per cada mil habitants (2000-2020) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la secretaria d’Habitatge 

L’evolució en el nombre d’habitatge finalitzats ha seguit un patró molt similar al descrit 
anteriorment. Entre el 2000 i el 2009 s’observa una fase de creixement generalitzada en 
la finalització d’habitatges. No és fins a partir del 2009 quan el mercat immobiliari s’atura 
i el nombre d’habitatges finalitzats cau en una franja d’entre 0 i 3 habitatges per cada mil 
habitants.   

Gràfic 8. Habitatges finalitzats per cada mil habitants (2000-2020) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la secretaria d’Habitatge 
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Pel que fa a la construcció d’habitatge de protecció oficial només hi ha possibilitat 
d’accedir a les dades a partir de l’any 2002.  

En tot cas l’HPO iniciat al municipi presenta unes xifres molt més baixes que les de 
l’habitatge lliure, les quals no superen els 2 habitatges per cada mil habitants en tot el 
període. 

A la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya tot i el creixement entre 2002 i 
2006, es produeix un alentiment en la construcció d’habitatge protegit a partir del 
2007.En el cas de Moià es produeixen pics en l’inici d’HPO els anys 2003 i 2011. 

Gràfic 9. Comparativa HPO iniciat per cada mil habitants (2002-2021) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la secretaria d’Habitatge 

L’HPO finalitzat segueix un patró força similar a l’anteriorment descrit. Tot i així, i com 
és lògic, el descens en la finalització d’habitatges no comença fins el 2008, any a partir 
del qual les dades s’estanquen i no superen el 0,5 habitatges finalitzats per cada mil 
habitants en l’àmbit provincial i el conjunt de Catalunya. 

En el cas de Moià i la comarca del Moianès no es detecta cap habitatge de protecció 
oficial finalitzat en el període analitzat. 
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Gràfic 10. Comparativa HPO finalitzat per cada mil habitants (2002-2021) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la secretaria d’Habitatge 

2.2.2 Característiques de l’oferta d’habitatges 

Pel que fa al mercat immobiliari, i en especial mercat de compravenda, s’observa com 
al municipi domina de forma clara l’habitatge usat (15,3) enfront de les noves 
promocions (3,6). Una tendència que es repeteix al Moianès, a la província de Barcelona 
i al conjunt del territori català. 

La superfície mitjana dels habitatges de compravenda a Moià (98,2m2) es situa en unes 
xifres força similars a les de Catalunya (97,5m2) i la província de Barcelona (96,4m2), 
encara que per sota de les dades comarcals (116,1m2). 

Alhora, el preu total dels habitatges, tant del nou com de segona mà, és força més baix 
al municipi i a la comarca en comparació als altres àmbits territorials.  

La tendència es repeteix si es compara el preu del m2 construït de Moià i el Moianès 
amb la resta d’àmbits geogràfics. S’observa una diferència de quasi el doble en el preu 
del m2 compra. 
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Pel que fa a l’evolució del preu dels lloguers s’observen tres fenòmens: 

• El preu del lloguer a Moià i al Moianès és inferior a la resta d’àmbits durant tot el 
període analitzat. 
 

• Es produeix un augment del preu el 2005 i el 2008. No obstant, aquest preu 
decreix fortament a partir del 2009 i fins el 2014. 

 
• A partir del 2015 s’observa un augment progressiu dels preus fins al 2019, que 

tornen a la dinàmica de del 2008, tot i que el 2020 es produeix un lleuguer 
retrocés de la renda del lloguer en tots els territoris analitzats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 7. Comparativa mercat de compravenda (Gener- setembre 2021) 

  Moià Moianès Prov. de 
Barcelona Catalunya 

Nre. Compravendes x 1.000 hab   
 

Habitatges nous lliures 3,6 4,1 1,2 1,4 
Hab. nous protegits     0,1 0,1 

Habitatge usat 15,3 10,5 7,5 8,5 
Total 18,8 14,7 7,5 8,5 

  
Superfície mitjana (m2 construïts)   

Habitatges nous lliures 116,3 133,3 101,6 103,3 
Hab. nous protegits - - 75,9 77,9 

Habitatge usat 94,6 109,7 95,5 96,6 
Total 98,6 116,1 96,4 97,5 

  
Preu total (milers d'euros)   

Habitatges nous  172 152,8 261,5 233,2 
Habitatge usat 101,7 132,3 238,9 207,2 

Total 114,6 137,9 242,9 211,6 
  
Preu / m2 construït   

Habitatges nous  1.764,30 1.388,50 2.749,10 2.433,90 
Habitatge usat 1.071,70 1.247,00 2.567,60 2.220,30 

Total 1.199,30 1.285,90 2.599,80 2.256,60 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge 
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Gràfic 11. Evolució anual mitjana de preus contractes de lloguer euros/mes. 
Comparativa (2005-2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge 

Pel que fa al nombre de contractes de lloguer es detecta una evolució lleugeurament 
compartida entre el municipi i els diferents territoris analitzats, tot i que amb algunes 
particularitats diferenciades. 

A la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya es produeix un augment en el 
nombre de contractes fins al 2012. Tanmateix, a partir del 2013 aquest creixement es 
veu alentit i s’estabilitza fins l’actualitat. 

Un fenomen comú a tots aquests àmbits territorials és el descens del nombre de 
contractes de lloguer entre el 2019 i 2020, un decreixement causat per l’arribada de la 
pandemia de la COVID-19 

Gràfic 12. Evolució del nombre de contractes de lloguer per cada mil habitants.  
Comparativa (2005-2020) 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Secretaria d’Habitatge 
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Segons les dades del portal immobiliari Idealista, el preu mitjà d’€ per m2 al municipi es 
situa en 1.186, en consonància amb les dades comarcals. Aquesta xifra resta molt lluny 
de la mitjana provincial (2.873 €/m2) i del conjunt de Catalunya (2.300 €/m2). 

El portal Idealista també proporciona informació més detallada sobre el preu per m2 de 
l’habitatge de lloguer. Un cop més, els preus al municipi del Moianès són 
significativament més econòmics que els de l’àmbit provincial i del conjunt de Catalunya. 

Taula 9. Preu mitjà €/m2 lloguer segons portal idealista. Comparativa (març 
2021) 
Àmbit €/m2 

Moià 6,0 

Moianès 7,0 

Província Barcelona 18,5 

Catalunya 13,9 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idealista.com 

A continuació es presenta l’esforç econòmic mitjà que realitzen els habitants 
de Moià per fer front a les despeses de l’habitatge (veure gràfic 13). Aquest 
esforç prové de la relació entre els ingressos i preus, encara que no constitueix 
l’esforç efectiu que les llars assumeixen per l’habitatge. Cal esmentar que en 
el cas de la propietat no es tenen en compte les despeses de constitució de la 
hipoteca, ni les dificultats que pugui suposar estalviar el capital inicial que 
requereix. 

En aquest sentit, es destinen fins al 35,7% dels ingressos per pagar el lloguer 
i el 28,0% quan es tracta d’un habitatge en propietat. 

Taula 8. Preu mitjà €/m2 compra venda segona mà segons portal idealista. 
Comparativa (març 2022) 
Àmbit €/m2 

Moià 1.186 
Moianès 1.247 
Província Barcelona 2.873 
Catalunya 2.300 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idealista.com 
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Gràfic 13. Esforç econòmic segons tinença (2021) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT, Hermes i la Secretaria d’Habitatge 

2.3  Problemàtiques i necessitats d’habitatge assequible i 
social 

És necessari fer una aproximació a les problemàtiques i necessitats socials dels 
habitants de Moià, bàsicament per identificar els grups poblacionals amb dificultats per 
mantenir o accedir a un habitatge en preu assequible, és a dir que es troben en situació 
de pèrdua o exclusió residencial.  

Aquests grups estan configurats per: 

a) Població jove 

b) Persones en risc d’exclusió residencial 

c) Persones en situació d’exclusió residencial 

d) Persones amb dificultats en la mobilitat  

En primer lloc, les dificultats d’accés a l’habitatge de les persones joves van associades 
a nivells inferiors en la renda, com a conseqüència de la inestabilitat en el treball o la 
falta d’experiència laboral. Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida de 
l’IDESCAT (2020) les persones joves disposen d’un nivell de renda un 13,4% inferior a 
les persones adultes. Aquest fet dificulta al col·lectiu jove l’accés a l’habitatge a nivell 
econòmic.   

A continuació, es presenta el nombre de persones joves entre 18 i 34 del municipi de 
Moià, els quals sumen un total de 1.274 individus. Entre aquestes franges d’edat és 
quan s’acostuma a produir el procés d’emancipació, així que es podria apuntar que 
aquests joves, o ja estan emancipats, o s’emanciparan en els següents anys.  
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Taula 10. Estructura poblacional en edat d’emancipació. Comparativa (2020) 

  
18-34 anys 

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

Moià 
Nombre de persones 1.274 548 387 339 
% Total de joves 100% 43,01% 30,38% 26,61% 
% Total de població 19,68% 8,46% 5,98% 5,24% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

La població en risc d’exclusió residencial és aquella que es pot trobar en una situació de 
pèrdua de l’habitatge ja que viu de forma precària i inestable a nivell econòmic, i que 
acostuma a requerir ajudes de l’administració pública per poder mantenir-se en el seu 
habitatge 

Per a identificar aquest col·lectiu es pren com a referència la xifra dels ajuts al pagament 
del lloguer de l’AHC, incloent els MITMA, els ajuts a gent gran i les prestacions 
d’urgència, els quals sumen el 2021 un total de 164. 

Taula 11. Resum sol·licituds Oficina Local d’Habitatge del Moianès (2021) 

 Moià 
Sol·licituds MITMA 133 
Sol·licituds ajuts gent gran 20 
Sol·licituds prestacions d'urgència 11 
Total sol·licituds ajuts lloguer tramitades 164 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 

Les persones en situació d’exclusió residencial són aquelles que ja han perdut el seu 
habitatge, per un procés d’impagament o d’altes casuístiques, perquè viuen en una 
situació de precarietat econòmica extrema i continuada. 

Per al càlcul de les persones en situació d’exclusió residencial es tenen en compte els 
procediments de desnonament amb intervenció per part de Serveis Socials. Aquests 
sumen pel 2021 un total de 5. 

Taula 12. Evolució procediments de desnonament amb intervenció realitzada per part 
de  Serveis Socials o encara es manté la intervenció. Moià 

 N 
2019 2 
2020 6 
2021 5 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 

Tot i que no coneixem el perfil concret d’aquests casos, sí que és pot afirmar que es 
tracta de situacions estructurals d’exclusió residencial, i en les quals es necessària una 
intervenció pública per pal·liar les necessitats d’habitatge, degut a diferents causes, 
entre les que destaquen uns nuls o molt baixos ingressos econòmics. 
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Per últim, les problemàtiques associades a l’habitatge en la gent gran venen 
determinades per la mobilitat intrahabitatge i les condicions d’accessibilitat. En aquest 
sentit, les persones de major edat disposen de menys mobilitat i, per tant, en moltes 
ocasions requereixen habitatges adaptats a les seves necessitats vitals. 

Per al càlcul d’aquest col·lectiu es comptabilitzen les persones majors de 75 anys al 
municipi per al 2021, que sumen un total de 578 individus. D’aquests, és probable que 
una proporció significativa, especialment els que disposen de més edat, puguin tenir 
problemàtiques d’accés i mobilitat a l’habitatge. 

Taula 13. Gent gran major de 75 anys. Moià (2021) 

 Homes Dones Total 

De 75 a 79 anys 102 125 227 

De 80 a 84 anys 59 91 150 

De 85 a 89 anys 59 74 133 

De 90 a 94 anys 14 36 50 

De 95 a 99 anys 4 11 15 

100 anys o més 2 1 3 

Total 240 338 578 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT 

Un cop identificats els col·lectius amb problemàtiques associades a l’habitatge, també 
és necessari fer un repàs de diferents dades que posen de manifest, i aprofundeixen, 
en la situació de les persones en risc o en situació d’exclusió residencial del municipi. 

Així, cal fer esment als ajuts econòmics d’habitatge i allotjament d’urgència que 
s’atorguen des de Serveis Socials. Segons la informació proporcionada per 
l’Ajuntament, el 2021 es van atorgar 22 d’aquests ajuts. És especialment rellevant que 
al 2020 se’n van atorgar quasi el doble. 

Taula 14. Evolució ajuts econòmics d’habitatge i allotjaments d’urgència de Serveis 
Socials. Moià 

 N Despesa 

2019 20 9.197,10 € 

2020 42 12.387,71 € 

2021 22 7.616,89 € 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 
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Al mateix temps, durant l’any 2021 es van emetre 37 informes d’exclusió, d’acord amb 
la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge 
i la pobresa energètica. 

Des de l’Oficina Local d’Habitatge del Moianès també es recullen diferents dades en 
relació a problemàtiques d’habitatge: 

• En primer lloc, pel que fa serveis d’assessorament i consulta, el 2021 es van 
registrar 15 visites al SIDH I 21 al SOJ. 

• En segon lloc, per a l’any 2021 hi ha 50 persones inscrites al registre de 
sol·licitants d’habitatge protegit a Moià. 

• En tercer lloc, el mateix any 2021, hi ha 6 sol·licituds de la Mesa d’emergència. 

Taula 16. Resultats serveis Oficina Local d’Habitatge del Moianès (2021) 

 Moià 
Visites SIDH 15 
Visites SOJ 21 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 

 

Taula 17. Resum sol·licituds Oficina Local d’Habitatge del Moianès (2021) 

 Moià 

Registre sol·licitants d'HPO 50 
Sol·licituds Mesa d'emergència 6 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 

 

  

Taula 15. Evolució unitats familiars ateses per a la realització d’informes d’exclusió-
residencial. Moià 

 N 
2019 39 
2020 34 
2021 37 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 
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3. EL PARC D’HABITATGES 

En aquest capítol es treballa amb dos graus de desagregació de dades: a nivell 
municipal a través de les dades del Cens de Població i Habitatge 2011 i a nivell de 
parcel·la mitjançant l'explotació de les dades del Cadastre (2022) que ens permeten fer 
una anàlisi més detallada de les característiques del parc residencial del municipi. 
Aquestes difereixen de les dades del Cens en quant a número d'edificis d'habitatge i 
número d'habitatges, ja que les del Cadastre són lleugerament menors.  

3.1. Característiques generals del teixit residencial 

Número d’edificis d’habitatge i número d’habitatges 

El Cens de població i habitatge del 2011 ens indica que el municipi de Moià compta amb 
un total de 3.706 immobles (habitatges principals, secundaris i buits) i 2.085 edificis d’ús 
d’habitatge.  

En canvi, segons les dades obtingudes del Cadastre (2022), consten 2.980 immobles 
d’ús residencial i 1.770 edificis d’ús d’habitatge. 

3.1.1 Tipologia edificatòria  

En base a les dades del Cadastre (2022) els edificis d’un sol habitatge tenen un pes 
molt important dins el conjunt d'edificis del municipi, concretament un 17% per sobre de 
la mitjana catalana. El que significa que un 48% dels habitatges del municipi es situen 
en edificis unifamiliars. 

Gràfic 14. Tipologia de les edificacions 

 

Font:  Elaboració pròpia en base a dades Cadastre (2022) 

3.1.2 Alçada dels edificis 

Pel que fa a les alçades dels edificis, el 80,3% del municipi de Moià té entre PB i PB+1. 
Només un 1% té alçades superiors o iguals a PB+4.  
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Taula 18. Alçada dels edificis. Cens 2011 

Alçades Nº edificis Nª habitatges 

Pb 489 (23,5%) 527 (14,6%) 

Pb+1 1.184 (56,8%) 1.408 (39,0%) 

Pb+2 318 (15,3%) 790 (21,9%) 

Pb+3 72 (3,5%) 621 (17,2%) 

Pb+4 19 (0,9%) 198 (5,5%) 

Pb+5 3 (0,1%) 62  (1,7%) 

TOTAL 2.085 (100%) 3.606 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens 2011 

Destacar la major concentració d'edificis de més alçada el quals es situen sobre l’eix de 
la C-59 que travessa el municipi de nord a sud.  
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3.2 Qualitat del parc 

3.2.1 Estat de conservació       

Les dades del Cens de 2011 distingeixen quatre estats: ruïnós, dolent, deficient i bo. 
L'estat ruïnós s'assigna a aquells edificis que presenten desperfectes que el fan 
inservible. L'estat dolent s'assigna als edificis que presenten patologies constructives o 
estructurals greus. L'estat deficient s'assigna a aquells edificis que presenten alguna 
patologia lleu. Al gràfic següent es comparen les dades del municipi amb les dades a 
nivell autonòmic. 

Gràfic 15. Comparativa de l’estat de l’edificació 

 

Font: Elaboració pròpia en base a dades Cens de Població i Habitatge 2011  

Observem que el percentatge d’edificis en bon estat està per sobre de la mitjana 
catalana, és a dir, la gran majoria d’edificis de Moià el 2011 estan en bon estat. El 
percentatge d’edificis ruïnosos es situa per sota de la mitjana catalana en un 0,2%, això 
vol dir, 6 habitatges en estat ruïnós el 2011.  

Taula 19. Estat de conservació dels edificis d'habitatge. Cens 2011 

 Nº edificis Nº habitatges 

Bo 2.025 (97,1%) 3.528 (97,8%) 

Deficient 48 (2,3%) 65 (1,8%) 

Dolent 7 (0,3%) 7 (0,2%) 

Ruïnós 5 (0,2%) 6 (0,2%) 

Total  2.085 (100%) 3.606 (100%) 

Font: Elaboració pròpia en base dades del Cens de Població i Habitatge 2011 
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3.2.3 Eficiència energètica 

En la següent taula podem observar, segons les dades de l’ICAEN, que la majoria de 
certificats energètics d’habitatges a Moià tenen la lletra E. Aquestes dades poden portar 
a pensar que això és degut a que el total engloba també edificacions que responen a 
normatives antigues. La realitat és que si observem els edificis construïts a partir del 
2006 que responen al CTE trobem que el 100% obtenen la lletra E. Aquestes dades 
indiquen que els habitatges més recents al municipi de Moià també requereixen de 
millores energètiques. 

Taula 20. Certificats Eficiència energètica 

Qualificació Nº certificats totals Nº certificats responent a 
CTE 2007 i posterior 

A 10 (0,9%) 0 (0,0%) 

B 6 (0,6%) 0 (0,0%) 

C 17 (1,6%) 0 (0,0%) 

D 84 (7,8%) 0 (0,0%) 

E 490 (45,3%) 151 (100,0%) 

F 156 (14,4%) 0 (0,0%) 

G 318 (29,4%) 0 (0,0%) 

TOTAL 1.081 151 (14% del total realitzats) 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’ICAEN 

3.3 L’ús del parc 

3. 1. Tipologia dels habitatges 

Segons l’estudi encarregat pel Consell Comarcal del Moianès per a la quantificació 
d’habitatges buits a la comarca el 2019, el parc d’habitatges de Moià està format per 
habitatges principals (64,4%), secundaris (20,2%) i buits (15,4%) 

Taula 21. Taula 11. Habitatges per tipus (2019) 

 
Nombre d’habitatges % 

Principals 1.982 64,4% 

Secundaris 620 20,2% 

Buits 474 15,4% 

Total 3.076 100,0% 

Font: Quantificació dels habitatges buits al Moianès 



 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE DE MOIÀ 

 

45 
 

L’estudi va desagregar aquestes dades pels diferents nuclis poblacionals del municipi. 
Així, es pot observar com el nombre d’habitatges secundaris és força superior tant a 
Montví de Baix com en els nuclis disseminats, alhora que aquests disposen d’un 
percentatge d’habitatge buit elevat. 

Taula 22. Habitatges per tipologia i entitat de població. Moià (2019) 

  Moià Montví de Baix Disseminat Total 

Principal 1.716 217 49 1.982 

Secundari 490 92 38 620 

Buit 373 63 38 474 

Total 2.579 372 125 3.076 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència econòmica 

 

Taula 23. Habitatges per tipologia i entitat de població. Moià (2019) 

  Moià Montví de Baix Disseminat 

Principal 66,5% 58,3% 39,2% 

Secundari 19,0% 24,7% 30,4% 

Buit 14,5% 17,0% 30,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència econòmica 

També es va analitzar l’evolució del nombre d’habitatges buits a la localitat, comparant 
les dades dels diferents censos de l’INE i les dades recopilades l’any 2019. Així, l’estudi 
va posar de manifest la diferència en la quantificació dels habitatges buits realitzada al 
cens del 2011 i la de l’estudi del 2019.  

Taula 24. Evolució temporal dels habitatges buits a Moià 

 1991 2001 2011 2019 
Moià 313 264 795 474 
Variació percentual  -15,6% 201,1% -40,3% 

Font: Quantificació de la segona residència al Moianès i anàlisi de la seva incidència econòmica 

El cens de l’INE del 2011 també analitzava els habitatges segons tipologia dels diferents 
àmbits territorials. Aquestes dades, tot i que més descontextualitzades en el temps 
també donen una fotografia aproximada de la realitat municipal. 



 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE DE MOIÀ 

 

46 
 

Així, segons les dades del cens del 2011, Moià presenta un percentatge d’habitatges 
buits molt superior a l’àmbit provincial i lleugerament inferior a les dades del territori 
català.  

En quant als habitatges buits, Moià  presenta un percentatge considerablement superior 
a la resta d’àmbits geogràfics. 

No obstant, cal remarcar que les dades del cens de l’INE mostren una proporció 
d’habitatges secundaris inferior i un percentatge d’habitatges buits superior a les dades 
de l’estudi realitzat el 2019. 

Taula 25. Comparativa d’habitatges per tipus (2011) 

 
Moià Moianès Prov. de Barcelona Catalunya 

Principals 62,1%  83,3% 76,2% 

Secundaris 14,9%  5,8% 12,2% 

Buits 23,0%  10,9% 11,6% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011 

Segons les dades del cens de 2011, gran part dels habitatges eren propietats amb 
pagaments pendents (40,1%), seguidament de les propietats pagades (26,1%). Destaca 
que Moià disposa d’un major volum d’habitatges adquirits per herència o donació (8,3%) 
en comparació amb la resta d’àmbits territorials. Alhora, el lloguer tenia d’un pes 
considerable en el conjunt del parc residencial (25,5%), en relació a les dades 
provincials i del conjunt de Catalunya. 

En quant a la superfície útil dels habitatges destaca que a Moià quasi la meitat dels 
immobles disposen d’entre 61 i 90 m2, unes dades lleugerament inferiors si es compara 
amb la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya. En aquest sentit, el municipi 
presenta un percentatge d’habitatges d’entre 91 i més de 121 m2 major a la resta 
d’àmbits. 

Taula 26. Comparativa règim de tinença (2011) 

Règim de tinença 
Moià Moianès Prov. de 

Barcelona Catalunya 

Propietat pagada 26,1%  36,1% 34,8% 

Propietat amb pagaments 
pendents 

40,1%  33,8% 34,1% 

Propietat Herència o 
Donació 

8,3%  4,2% 5,3% 

Lloguer 25,5%  20,2% 19,7% 

Altres  0%  5,5% 5,8% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011 
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Taula 27. Superfície útil dels habitatges (2011) 

 
Moià Moianès Prov. de 

Barcelona Catalunya 

Fins a 60 m2 5,4%  20,6% 18,3% 

De 61 a 90 m2 41,5%  51,8% 50,1% 

De 91 a 120 m2 25,9%  17,0% 19,0% 

De 121 i més m2 27,0%  10,6% 12,5% 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Cens 2011 
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4. EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

4.1. Planejament d’aplicació o referència 

El planejament urbanístic vigent a Moià és el Pla General d’Ordenació Urbanística del 
terme Municipal de Moià (PGOU) aprovat el mes de maig de 1983.  

S’ha d’assenyalar que a causa de la seva data de redacció l’Ajuntament de Moià va 
iniciar el 2015 el procés de revisió del planejament urbanístic general municipal. Es va 
generar un Avanç del planejament del que seria el nou Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). Aquest POUM, a dia d’avui, no ha estat aprovat. 

Els altres planejaments d’aplicació, o en fase de redacció, són els següents: 

- El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya 2021.  

- El Territorial Parcial de les Comarques Centrals, 2008.  

Aquests plans es desenvolupen al punt 1.3. 

A la taula 28 i el plànol 4.1 es descriu la distribució i localització de les diferents classes 
de sòl. Primer però, es descriu breument en què consisteix cada tipus de sòl: 

- Sòl Urbà: Són aquells terrenys sotmesos al procés d'integració del teixit urbà i 
compten amb tots el serveis urbanístics bàsics (xarxa viària, aigua, sanejament, 
subministrament elèctric) o bé són compresos en àrees consolidades per 
l'edificació d'almenys 2/3 parts de llur superfície edificable. Constitueixen el sòl 
urbà els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el grau 
d'urbanització que aquest determina. Podem distingir entre: 

o Sòl Urbà Consolidat (SUC): és tot terreny que tingui la condició de 
solar apte per l'edificació i compta amb els serveis urbanístics, tenen 
assenyalades alineacions i rasants i només manca completar la 
urbanització. 

o Sòl Urbà No Consolidat (SUNC): és tot terreny que no te la condició 
de solar i no ha arribat a tenir una configuració definitiva. 
 

- Sòl Urbanitzable: Són aquells terrenys que el pla d'ordenació urbanística 
municipal considera necessaris per a garantir el creixement de la població i 
l'activació econòmica del territori. Podem distingir entre: 

o Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD): és aquell que per al seu 
desenvolupament i transformació urbanística cal la formulació, 
tramitació i aprovació d’un Pla Parcial Urbanístic. 

o Sòl Urbanitzable No Delimitat (SUND): Mentre no sigui classificat 
com a delimitat té els mateixos drets que el sòl no urbanitzable. 
 

- Sòl No Urbanitzable: En aquest s'engloben totes les activitats i sistemes 
relacionats amb el medi en tant que tenen interès connector, paisatgístic, 
forestal, agrari o d’altre tipus, i amb l’objecte de garantir un desenvolupament 
urbanístic sostenible. 
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Taula 28. Superfícies segons classificació del sòl 

 Sòl (Ha) Sòl % 

SÒL URBÀ 225,86 2,99% 

SÒL URBANITZABLE DELIMITAT 56,54 0,75% 

SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT 13,94 0,18% 

SÒL NO URBANITZABLE 7.260,92 96,06% 

TOTAL 7.558,58 100% 

Font: Elaboració pròpia en base al MUC 2022 

Gairebé la totalitat de la superfície del municipi de Moià és de Sòl No Urbanitzable. En 
aquest sentit, el caràcter rural del municipi és molt present. 

4.2 Potencial i previsions de creixement residencial 

A la taula 29 s'adjunta la informació corresponent al potencial d'habitatge associat als 
diferents plans establerts pel planejament. En els plànols 4.2 s'indica la localització i els 
límits dels polígons descrits, així com el potencial d'habitatge de cadascun d'ells.  

El potencial total d'habitatge que falta construir segons l’Avanç del POUM 2015 és de 
2.289 habitatges nous, dels quals 150 habitatges estan previstos com a habitatges 
protegits, encara que hi ha gran part dels plans sense especificació d’HPO. 

Cal tenir en compte també, que el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre 2019, de 
mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge, dona la possibilitat d’ubicar 
allotjaments dotacionals en claus urbanístiques reservades per a equipaments.  
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Taula 29. Potencial d'habitatge del planejament 

Sector Classif. 
del Sol 

Sup. (m²) Densitat 
(hab/ha) 

Total hab. 
pendents 

% H.P.O H.P.O Comentaris 

S-I  Molí Nou SUD 29.375 45 17 - - Aprovat sense iniciar 

S-II B Can Jo  SUD 6.015 45 66 - - Pla Aprovat, no iniciat 

S-III A Mas Samsó SUD  

18.929,6 

 

40 153 20%  30 Pla Aprovat, no iniciat 

S-III B Mas Samsó  SUD 40 161 - - Falta aprovar 

S-III C Mas Samsó SUD 40 72 - - Falta aprovar 

S-IV A Cal Vives SUD 46.346,02 20 3 - - Aprovat sense iniciar 

S-IV B Cal Vives SUD 20 196 - - Falta aprovar 

S-V Can Valls SUD 78.239,40 46 500 - - Falta aprovar 

S-VI La Pineda SUD 54.777,21 46 365 20% 73 Pla Aprovat, no iniciat 

TOTAL PPU 233.682,23  1.533  106  

UA 1 SUNC 9.145 - 22 - - Aprovat sense iniciar 

UA 2  SUNC 13.200 - 43 - -  

UA 5  SUC 9.936 - 2 - - Aprovat sense iniciar 

UA 7 SUC  - 96 - - Falta aprovar 

UA 14 SUC  - 85 - - Falta aprovar 

UA 15             SUC 9.004 - 16 - - Aprovat sense iniciar 

UA 19  SUC  - 5 - - Falta aprovar 

TOTAL UA   269  -  

PEMU Montví SUNC 916.462,52  375 - - Sectors A1 i B1 instrument de 
gestió i execució desenvolupat. 
Sectors B2 i B3 instruments no 
desenvolupats.  

Fàbrica Comadran SUC 4.602,09  16 20% 16 Projecte d’execució en 
desenvolupament. Els HPO es 
reubicaran.   

Les Faixes  SUC 4.823  96 30% 28 Aprovat sense iniciar.        
Sense perspectives de 
desenvolupament residencial 
per un tema estratègic per 
garantir una connectivitat 
públic/cultural amb el centre. 

TOTAL MOD. PGO    487  44  

TOTAL POTENCIAL    2.289  150  
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5. ELS RECURSOS I LES INICIATIVES EXISTENTS 

5.1. Recursos relacionats amb l’habitatge 

5.1.1. Organigrama polític i tècnic  

L’Ajuntament no disposa de cap servei específic per a la gestió de les polítiques 
d’habitatge. Tot i així, des de les regidories de Serveis Socials i Urbanisme sí que 
s’intervé de forma indirecta en l’execució serveis i programes relacionats amb 
l’habitatge. 

Des de Serveis Socials es gestionen el casos de famílies i persones amb problemàtiques 
d’accés o manteniment de l’habitatge per motiu econòmic, a través de l’assessorament, 
la tramitació i atorgament d’ajuts i la gestió de diferents recursos per pal·liar situacions 
de vulnerabilitat. 

Des d’Urbanisme es coordina, controla i gestiona el desenvolupament urbanístic del 
municipi. Aquí s’inclou la coordinació de serveis tècnics en la direcció, control i recepció 
de projectes d’obres i la gestió de llicencies urbanístiques, entre d’altres tasques. 

Alhora, des del Consell Comarcal del Moianès es disposa de l’Oficina d’Habitatge del 
Consell que té un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per a l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge i per la 
gestió de la Borsa de mediació social. 

El seu objectiu principal és informar i assessorar la ciutadania en totes les matèries 
relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del dret a 
l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge. 

A continuació, es presenta l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Moianès. En 
aquesta estructura s’hi inclou l’Àrea de Territori, Urbanisme i Canvi Climàtic on s’hi 
adscriu l’Oficina Local d’Habitatge. 
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Figura 1. Organigrama tècnic del Consell Comarcal del Moianès 

Font: Pla de Joventut del Moianès 

5.1.2. Capacitat d’inversió i financera de l’ajuntament 

Els pressupostos consolidats i liquidats en el període 2017-2020 de l’Ajuntament de 
Moià mostren una estructura d’ingressos totals que oscil·la entre els 7,8 i els 10 milions 
d’euros; és a dir, amb una variació (+29%) d’aproximadament de 2,2 milions d’euros en 
aquests quatre anys. 

Aquest notable increment s’explica, sobretot, arran de les transferències de capital 
rebudes durant el 2020 que, precisament, sumen la xifra 2,3 milions d’euros. Per tant, el 
ingressos de capital obtinguts en el 2020 han alterat la inèrcia pressupostària de 
l’ajuntament ja que, en cas de no haver-se rebut les transferència de capital, s’hauria 
mantingut una estabilitat. 

En relació a les despeses totals, en el decurs dels quatre últims exercicis, aquestes han 
tingut un comportament molt semblant, sobretot, en les despeses corrents. Tanmateix, 
les despeses de capital es caracteritzen, per una banda, per un patró marcat per 
l’amortització de deute contret en períodes anteriors i, per l’altra, per un augment de les 
inversions en el 2020 (que concorda amb l’increment extraordinari de transferències de 
capital rebudes en aquest any). 

En termes per càpita, el desglossament de l’evolució dels ingressos corrents i despeses 
corrents mostra com el saldo s’ha mantingut estable en el pas dels anys. Per tant, es 
desprèn una gestió dels conceptes corrents ben pautada i estructurada. (veure taula 30). 
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Taula 30. Evolució dels ingressos i despeses corrents per càpita (2017-2020)  

  2017 2018 2019 2020 2017-2020 
Ingressos corrents (€/hab)  1.201      1.198      1.199      1.216     1,3% 
Despeses corrents (€/hab)  709      699      705      715     1,0% 

Saldo (€/hab)  492      499      494      501     1,8% 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Municat 

Contràriament, l’evolució dels ingressos de capital i les despeses de capital dels darrers 
anys han seguit una evolució en què, sobretot en els anys 2019 i 2020, han augmentat 
els ingressos i les despeses de capital (veure taula 31). 

Amb tot, malgrat s’evidencia que l’Ajuntament fa un esforç per reduir el deute contret, el 
saldo per habitant de la diferència entre ingressos i despeses de capital és, encara, 
elevat. 

Taula 31. Evolució dels ingressos i despeses de capital  per càpita (2017-2020)  
 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

Ingressos de capital (€/hab)  84      72      109      361     329,4% 
Despeses de capital (€/hab)  467      436      546      757     62,2% 

Saldo (€/hab)  (383)     (364)     (437)     (396)     

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Municat 

Pel que fa a les inversions reals, durant aquest període s’han realitzat inversions per un 
total de 6,3 milions d’euros, els exercicis 2019 i 2020 quan es va fer un esforç major. De 
fet, en el 2020 aquesta xifra augmenta notablement (+594%) respecte l’any anterior. 

Amb tot, tant el 2019 com el 2020 es van assolir els objectius d’estabilitat pressupostària 
de conformitat amb el previst a l’article 21 de la Llei 2/2012,de 27 d’abril, d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (veure taula 32). 

En conseqüència, al existir equilibri conjuntural no cal prendre mesures fiscals ni 
disminuir obligatòriament la despesa d’inversió.  

En aquest sentit, la capacitat o necessitat de finançament calculada és la següent: 

Taula 32. Previsió de la capacitat/ necessitat de finançament de l’ajuntament (2019-2020)  

 2019 2020 

Ingressos no financers  8.200.891      10.067.915     

Despeses no financeres  5.972.088      8.229.782     

Capacitat (+) / Necessitat (-) de finançament  2.228.804      1.838.133     

Sobre els ingressos no financers 27,2% 18,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de pressupostos liquidats obtinguts a partir de Municat 
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5.1.3. Solvència financera, autofinançament i endeutament 

D’acord l’article 51 aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els presidents de les corporacions 
locals podran concertar operacions de crèdit, sempre i quan l’import acumulat en dins 
de cada exercici econòmic, no superi el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos 
en els pressupostos, és a dir, els ingressos corrents. En cas de superar aquest límit, 
l’aprovació correspondria al Ple de la corporació local. 

Amb tot, la concertació o modificació de qualsevol operació requereix d’informe previ de 
la Intervenció que analitzarà la capacitat de l’entitat local per fer front, en el temps, a les 
obligacions que d’aquelles se’n derivin per aquesta. 

D’altra banda, d’acord l’article 53 aprovat pel Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals no 
podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini, quan dels estats financers 
que reflecteixin la liquidació del pressupostos, els resultats corrents i els resultats de 
l’activitat ordinària de l’últim exercici, es dedueixi un estalvi net negatiu. 

Segons l’apartat 2 de l’esmentat article, les entitats locals necessitaran l’autorització del 
Ministeri d’Economia o, en aquest cas, del Govern de la comunitat autònoma ateses les 
competències que li atribueix l’Estatut, per les operacions de crèdit de qualsevol 
naturalesa, quan el volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents, a curt 
i llarg termini, excedeixi el 110% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici 
immediatament anterior. 

Amb tot, l’estalvi net generat per l’Ajuntament de Moià durant el període objecte d’estudi 
és positiu i es situa 64,2% de la xifra total d’ingressos corrents liquidats l’any 2019. 

A tall  de conclusió, l’Ajuntament del municipi compleix amb els criteris establerts ja que 
té un estalvi positiu. Per tant, pot concertar operacions de crèdit a llarg termini sempre i 
quan, l’endeutament que assumeixi, junt amb l’existent, no superi els llindars 
argumentats en anterioritat. 

5.1.4. Anàlisi de l’estructura del pressupost per conceptes i programes 

Els ingressos corrents liquidats provenen, bàsicament, dels impostos directes i de les 
taxes i preus públics.  

Per una banda, els impostos directes, és a dir, aquells que es calculen a partir del padró 
(impost sobre béns immobles, impost sobre vehicles de tracció mecànica, impost sobre 
activitats econòmiques, impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa 
urbana) aporten el 77% dels ingressos tributaris a les arques municipals (any 2020). 

Pel que fa a l’impost sobre béns immobles, el més rellevant dins el conjunt d’ingressos, 
aquest ha augmentat durant el període (+4,8%) amb un increment notable en el darrer 
any (+7,9%). 

Per altra banda, les taxes i preus públics, suposen el 16% de les entrades tributàries. 
Aquesta és, per tant, una font de finançament menor però amb significació en conjunt. 
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Taula 33. Comparativa d’ingressos liquidats per conceptes 
 

CONCEPTES 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2017-2020 2019-2020 

Impost sobre béns 
immobles  

2.914.816 58% 2.974.688 57% 2.906.385 57% 3.047.233 58% 4,5% 4,8% 

Impost sobre 
vehicles de tracció 
mecànica  

404.376 8% 412.782 8% 415.023 8% 422.463 8% 4,5% 1,8% 

Impt. s/increment 
valor terrenys 
naturalesa urbana  

449.107 9% 485.929 9% 462.552 9% 631.576 12% 40,6% 36,5% 

Impost sobre 
activitats 
econòmiques  

147.577 3% 151.502 3% 156.553 3% 169.982 3% 15,2% 8,6% 

Impost sobre 
construccions, 
instal·lacions i 
obres  

15.858 0% 39.693 1% 72.404 1% 68.553 1% 332,3% -5,3% 

Taxes  879.520 18% 896.497 17% 909.815 18% 817.570 16% -7,0% -10,1% 

Preus públics  194.077 4% 231.981 4% 184.519 4% 106.234 2% -45,3% -42,4% 

INGRESSOS  5.005.330 100% 5.193.073 100% 5.107.251 100% 5.263.611 100% 5,2% 3,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Municat 
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Taula 34. Comparativa de despeses liquidades desglossades per programes  

 Índex de variació 

PROGRAMES 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2017-2020 2019-2020 

Deute públic  2.429.165 34% 2.247.121 32% 1.960.064 25% 1.229.824 13% -49,4% -37,3% 

Serveis públics bàsics  2.025.131 28% 1.738.148 25% 2.656.220 34% 5.302.574 56% 161,8% 99,6% 

Actuacions de protecció i promoció 
social  

384.490 5% 355.756 5% 323.129 4% 324.779 3% -15,5% 0,5% 

Producció de béns públics de 
caràcter preferent  

1.337.856 19% 1.503.064 21% 1.366.065 17% 1.347.220 14% 0,7% -1,4% 

Actuacions de caràcter econòmic  83.700 1% 66.760 1% 140.061 2% 129.509 1% 54,7% -7,5% 

Actuacions de caràcter general  866.986 12% 1.110.004 16% 1.396.266 18% 1.064.073 11% 22,7% -23,8% 

DESPESES LIQUIDADES 7.127.328 100% 7.020.854 100% 7.841.806 100% 9.397.979 100% 31,9% 19,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de MUNICAT 
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D’acord amb l’article 3 de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, els estats de despesa dels 
pressupostos de les entitats locals es classificaran per programes, per categories 
econòmiques i, opcionalment, per unitats orgàniques.  

En aquest sentit, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, en l’article 1 únic que modifica 
l’Ordre EHA/3565/2008, en l’article 4 de especifica que els crèdits s’ordenaran segons 
la seva finalitat i objectius que es proposi assolir. 

Per tot plegat, a banda dels detalls exposats fins el moment, de l’anàlisi dels 
pressupostos liquidats del període destaca, sobretot, la intencionalitat de l’Ajuntament 
d’eliminar el deute adquirit en els darrers anys. La materialització d’aquesta voluntat es 
visualitza en l’evolució de les despeses associades al programa 0 de Deute Públic; en 
què aquestes es redueixen gradualment en tot el període (-49,4%). 

D’altra banda, dins l’àrea de despesa dels Serveis Públics Bàsics s’hi tipifica la política 
de despesa 15, relativa a l’habitatge i urbanisme. 

Aquesta inclou totes les despeses relacionades amb l’habitatge i urbanisme i, d’aquesta 
manera, s’imputen les despeses referents a construcció, millora i conservació dels 
habitatges, inclosa l’adquisició de terrenys; els derivats del planejament i règim 
urbanístic del sòl, vies urbanes i altres de naturalesa anàloga.  

S’imputen a aquesta política de despesa aquelles que fan referència als ajuts que 
possibiliten l’accés a l’habitatge en qualsevol règim, en accions pròpies o en 
col·laboració amb altres administracions públiques. També s’inclouen les despeses 
derivades del foment de la promoció pública d’habitatge. 

Es tipifiquen quatre grups de programes: es distingeixen els que tenen per finalitat la 
cobertura de despeses generals d'administració associats directament a el 
desenvolupament de la política de l'habitatge i de l'urbanisme: 

• 150. Administració general d'Habitatge i Urbanisme. 
• 151. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. 
• 152. Habitatge. 
• 153. Vies públiques. 

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la 
Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i als Conservació i rehabilitació de 
l'edificació. 

• 1521. Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública. 
• 1522. Conservació i rehabilitació de l'edificació. 

En el període 2017-2019, el portal de transparència de l’Ajuntament detalla que les 
despeses liquidades al programa 152 (Habitatge) han passat de 33.852€ (2017) a 
1.802€ (2020). 
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5.2. Patrimoni municipal relacionat amb les polítiques 
d’habitatge 

Els béns immobles que integren el patrimoni municipal són els detallats en les taules 
següents: 

 

 

5.3. Iniciatives en matèria d’habitatge 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el servei específic de gestió de les polítiques 
d’habitatge a Moià corresponen a l’Oficina Local d’Habitatge del Moianès. 

L’OLH ofereix diferents serveis, entre els quals: 

• Informar i assessorar a la ciutadania de totes les matèries relacionades amb 
l’habitatge: 

• a la rehabilitació d’habitatges i edificis d’habitatges 

• a l’adquisició d’habitatges protegits de nova construcció  

Taula 35. Despeses liquidades del programa 15 desglossades per subprogrames (2017-
2020) 

PROGRAMES 2017 2018 2019 2020 
150 Administració General 
Habitatge i Urbanisme     

151. Urbanisme 297.459 148.887 267.022 269.294 
152. Habitatge (Promoció i gestió 
de l’habitatge de protecció 
pública) 

33.852 3.207 2.288 1.802 

153. Vies públiques 254.314 274.981 363.257 731.385 

Política de despeses programa 15 585.625 427.075 632.567 1.002.482 

Font: Elaboració pròpia a partir de portal de transparència de l’ajuntament 

Taula 36. Relació de béns municipals de l’Ajuntament de Moià 

Adreça Nº Habitatges 

Carrer Miquel Martí i Pol, 4 6 

Carrer Miquel Martí i Pol, 6 8 

Carrer Santa Magdalena, 30 2 

Carrer Castellterçol, 1-3 2 

TOTAL 18 

Font: Ajuntament de Moià 
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• a l’adquisició d’un habitatge usat 

• a propietaris d’habitatges desocupats que els destinin a Borsa  

• a la promoció d’habitatges de protecció oficial  

• a pagar del lloguer a arrendataris amb dificultats 

• sol·licituds Mesa d’emergències 

•  Informació i tramitació sobre diferents línies d’ajuts previstes al Pla per al dret 
de l’habitatge vigent: 

• Ajuts per al pagament del lloguer (MITMA) 

• Prestacions d’urgència 

• Ajuts gent gran 

• Ajuts rehabilitació 

• Gestions administratives en matèria de rehabilitació d’habitatges i de condicions 
d’habitabilitat:  

• Tramitació de TEDIs (Test de l’Edifici) per a edificis d’ús residencial  

• Tramitació i elaboració de III (Informe Intern d’Idoneïtat) 

• Tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera ocupació  

• Tramitació i concessió de cèdules d’habitabilitat d’habitatges usats. Així 
com la renovació d’aquestes en cas de caducitat.  

• Sol·licitud de duplicats de cèdules d’habitabilitat 

Borsa de mediació social 

L’Oficina Local d’Habitatge del Moianès també disposa d’un conveni de col·laboració 
amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la gestió de la Borsa de mediació social. 

La Borsa és un servei de mediació entre persones propietàries i llogateres que té per 
objectiu proporcionar seguretat a les propietàries i les llogateres. Els preus dels 
habitatges que es gestionen a la borsa son reduïts, amb l’objectiu de cercar  el lloguer 
més adequat per a cada unitat familiar. Els serveis que inclou la Borsa són: 

• Informar i assessorar dels objectius i avantatges de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 
Social a propietaris i llars sol·licitants d’habitatge (Programa de mediació i programa de 
cessió) 

• Tràmits i seguiment relacionats amb els contractes de mediació i cessió tant pels 
propietaris com pels llogaters  

• Cercar habitatges buits i informar i sensibilitzar de l’existència de la Borsa 
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• Comprovar la situació dels sol·licitants dels habitatges 

• Fer el seguiment de la utilització de l’habitatge i el control dels pagaments dels lloguers 

Per tal d’augmentar el nombre d’habitatge a la borsa, des de l’Oficina s’ofereixen els 
diferents serveis i prestacions als propietaris i llogaters. Aquests serveis són: 

A disposició dels propietaris:  

• Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte  

• Avalloguer  

• Servei gratuït d’assessorament  

• Tramitació de contractes Seguiment de la relació contractual  

• Control del bon ús dels habitatges llogats  

• Bonificació certificat d’eficiència energètica, d’IBI, cèdula d’habitabilitat 

A disposició dels llogaters:  

• Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de 
pagament dels sol•licitants Servei gratuït d’assessorament  

• Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries 
establertes i de la disponibilitat pressupostària 

Servei d’Orientació Jurídica -SOJ 

Des del mes de maig de l’any 2012, es va signar un conveni amb Diputació de Barcelona 
per a la creació del Servei d’Orientació Jurídica al Moianès. L’objectiu és donar suport 
jurídic a les persones del Moianès, i especialment en l’àmbit de l’habitatge.  

Durant l’any 2021 s’han atès 73 consultes, de les què 35 han estat relacionades amb 
temes d’habitatge i 21 usuaris han sigut del municipi de Moià. 

Servei d’Intermediació en Deute de l’Habitatge  

El 2017 es van iniciar el servei d’intermediació en Deute de l’habitatge ( SIDH) en el 
Consell Comarcal del Moianès. Aquest servei gratuït d’informació, assessorament i 
intermediació per a persones o famílies amb problemes per afrontar al deute hipotecari 
del seu habitatge habitual.  

El servei s’ofereix un cop cada 15 dies, i des de l’OLH es gestiona l’agenda de l’advocat, 
i es realitzen les tasques de suport a la gestió dels expedient. Durant l’any 2021 s’han 
atès un total de 23 visites de les que 15 han estat usuaris del municipi de Moià. 

Taula Habitatge Moianès 

A nivell comarcal, amb la participació dels deu ajuntaments, s’està dissenyat la Taula 
d’Habitatge del Moianès amb l’objectiu de tenir un espai d’identificació de necessitats i 
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oportunitats per dissenyar i executar les polítiques d’habitatge a nivell comarcal i 
municipal. 

Altres projectes 

Des del Consell Comarcal, en els últims anys s’han encarregat diferents estudis amb 
especial rellevància en l’àmbit de l’habitatge a la comarca: 

• Estudi de Quantificació de la segona residència al Moianès i el seu impacte 
econòmic (2019) 

• Estudi habitatges buits al Moianès (2019) 

• Inventari de sòl públic residencial i d’immobles de propietat pública a la comarca 
del Moianès (Estudi elaborat l’any 2021 i pendent d’aprovació pel ple del Consell 
Comarcal del Moianès). 

Per últim, es posen de manifest les xifres d’usuaris dels diferents serveis i sol·licituds 
que gestiona l’Oficina Local d’Habitatge del Moianès. Remarcar que el municipi 
concentra un percentatge molt elevat d’usuaris i de sol·licituds en el majoria de serveis, 
ja que la localitat concentra gran part de la població total de la comarca. 

Taula 37. Resultats serveis Oficina Local d’Habitatge del Moianès (2021) 

 Moià % sobre el total 
Visites SIDH 15 65,2% 
Visites SOJ 21 60,0% 
Contractes seguiment 22 91,7% 
Nous habitatges Borsa 2021 3 75,0% 
Tramitació cèdul·les 0 0,0% 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 
 

Taula 38. Resum sol·licituds Oficina Local d’Habitatge del Moianès (2021) 

 Moià % sobre el total 

Registre sol·licitants d'HPO 50 64,1% 

Sol·licituds MITMA 133 64,3% 
Sol·licituds ajuts gent gran 20 60,6% 

Sol·licituds prestacions d'urgència 11 91,7% 
Sol·licituds Mesa d'Emergència 6 85,7% 
Programa reallotgem 1 100,0% 
Ajuts consell comarcal Moianes (1ra 
convocatòria) 21 65,6% 
Ajuts consell comarcal del Moianès (2na 
convocatòria) 13 68,4% 
Total sol·licituds ajuts lloguer tramitades 205 65,9% 

Font: Informació proporcionada per l’Ajuntament de Moià 
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6. DIAGNOSI 

6.1: Debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 

Amb el quadre DAFO realitzem un resum estratègic de l’anàlisi efectuada, que alhora ens servirà per visualitzar aquells aspectes que s’han de 
tenir en compte a l’hora d’elaborar l’estratègia d’actuacions de l’apartat 7. 

Debilitats Amenaces 

• Existència de col·lectius socials amb problemàtiques d’habitatge. 
• Ajuntament sense experiència en gestió de polítiques d’habitatge. 
• Pressupost municipal modest. 
• Moià no disposa de bones comunicacions ni s’ubica en una posició 

de pas pel transport. 
• Renda per sota de la mitjana catalana. 

 

• Manresa i Vic com a polaritats urbanes d’atracció. 
• L’arribada de població de Barcelona i Àrea Metropolitana amb 

rendes baixes. 
 

Fortaleses Oportunitats 

• La localitat exerceix un rol de centralitat comarcal. 
• Entorn rural i natural atractiu que afavoreix l’arribada de nous 

habitants. 
 

• Moià és àrea d’intervenció complementària d’acord amb el PTSHC. 
• Percentatge elevat d’habitatge buit (15,4%) que pot ser aprofitat per 

desenvolupar polítiques d’habitatge. 
• La conversió de l’edifici de l’antiga caserna en habitatge d’ús social. 
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7. ESTRATÈGIA  

7.1. Objectius estratègics  

Un cop vista l’anàlisi efectuat i el diagnòstic resultant es planteja l’estratègia organitzada 
en dos grans objectius estratègics:  

1. Aprofitament dels recursos municipals per proveir habitatge d’ús 
social.  
L’Ajuntament de Moià disposa de patrimoni municipal susceptible de ser 
reconvertit en habitatge d’ús social. La reforma d’aquests recursos 
municipals permetrà oferir alternatives residencials als diferents col·lectius 
amb dificultats d’accés al mercat lliure. 

2. Mobilització d’habitatge buit. 
Al municipi es detecta un percentatge elevat d’habitatge buit. El consistori té 
la possibilitat d’impulsar accions per tal de censar el parc d’habitatges vacant 
i engegar diferents programes per tal de mobilitzar-lo. 

3. Atenció als col·lectius vulnerables. 
Les actuacions previstes en aquest objectiu estratègic tenen per finalitat 
atendre les necessitats dels diferents col·lectius vulnerables, més 
concretament es reflecteixen aquells serveis i recursos d’atenció a les 
persones i famílies en aquesta situació.  

7.2. Línies d’actuació  

Cadascun dels objectius estratègics descrits s’ha de desenvolupar mitjançant línies 
d’actuació diferents que ens portin a l’assoliment dels objectius.  

Les línies que s’han previst per a cadascun dels objectius estratègics són les següents:  

1. Aprofitament de recursos municipals per proveir habitatge d’ús social.  

1.1. Ús del patrimoni municipal per a la provisió d’habitatge d’ús social. 

1.2. Ús d’instruments administratius per a la gestió del patrimoni.  

2. Mobilització habitatge buit.  

2.1. Mesures per a la mobilització 

3. Atenció als col·lectius vulnerables 

3.1. Accions de seguiment a famílies vulnerables 

Dins de cadascuna d’aquestes línies d’actuació s’hi inclouran les diferents actuacions 
que porta a terme l’Ajuntament, o bé noves actuacions sorgides a partir de la redacció 
d’aquest PAMH. 
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7.3. Arbre estratègic  

Per tal de resumir de forma gràfica l’estratègia del Programa d’actuació municipal 
d’habitatge de Moià, podem representar els objectius i les línies d’actuació en un 
organigrama representatiu: 
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1. Aprofitament de recursos municipals per a 
proveir habitatge d’ús social

1.1. Ús del patrimoni municipal per a la 
provisió d'habitatge d'ús social

1.2. Ús d'instruments administratius per a la 
gestió del patrimoni

2. Mobilització d'habitatge buit 2.1. Mesures per a la mobilització

3. Atenció als col·lectius vulnerables 3.1. Accions de seguiment a famílies 
vulnerables
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8. PLA ACTUACIONS 

8.1. Fitxes d’actuacions 

En el Pla d’actuacions veurem representades totes les accions que es desenvoluparan 
en el marc d’aquest PAMH, cadascuna d’elles en forma de fitxa on reproduirem la 
informació principal:  

• Objectius de l’actuació.  

• Descripció de l’actuació.  

• Beneficiaris de l’actuació.  

• Responsables, que podran ser els referents i per tant encarregats de liderar 
l’actuació, o bé col·laboradors, que tindran un paper secundari.  

• Calendari, on es representa el temps durant el qual s’executarà l’actuació.  

• Indicadors d’avaluació, que ens serviran per fer el seguiment dels resultats 
de l’acció.  

• Pressupost, on representarem per a cada any una aproximació del pressupost 
que es destinarà a l’actuació.  

• Fonts de finançament, on s’indica quin agent finança l’actuació en qüestió. 

Les fitxes s’han codificat seguint la numeració dels objectius i les línies d’actuació, per 
tal d’ubicar-les fàcilment allà on s’enquadren.  

A la pàgina següent podem observar una representació gràfica de totes les actuacions, 
ordenades dins de cada objectiu i línia d’actuació. 
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1. Aprofitament de recursos municipals per a proveir habitatge d’ús social 

1.1. Ús del patrimoni municipal per a la provisió d'habitatge d'ús social 1.2. Ús d'instruments administratius per a la gestió del patrimoni 

1.1.1. Reforma de l'antiga caserna per a destinar-la a habitatge d'ús social 1.2.1. Constitució del Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge 

1.1.2. Reforma de l'edifici del carrer Miquel Martí Pol per a destinar-lo a habitatge d'ús social  

  

2. Mobilització d'habitatge buit 

2.1. Mesures per a la mobilització  

2.1.1. Dotació de recursos humans per a la gestió de les polítiques d'habitatge  

2.1.2. Actualització cens habitatge buit  

2.1.3. Programa de masoveria urbana  

2.1.4. Recàrrecs a l'IBI en habitatges buits de grans tenidors  

2.1.5. Programa de mediació a propietaris d'habitatges buits  

  

3. Atenció als col·lectius vulnerables   

3.1. Accions de seguiment a famílies vulnerables  

3.1.1. Seguiment i gestió de casos de famílies en risc d'exclusió i vulnerabilitat residencial 
 

3.1.2. Ajuts per a l'habitatge   
3.1.3. Ajuts d'urgència social  
3.1.4. Creació d'un reglament per a la gestió d'habitatges d'emergència  
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1. Aprofitament de recursos municipals per a proveir habitatge 
d’ús social 

1.1. Ús del patrimoni municipal per a la provisió d'habitatge d'ús social 

1.1.1 REFORMA DE L’ANTIGA CASERNA PER A DESTINAR-LA A 
HABITATGE D’ÚS SOCIAL  

 

Objectius • Proveir d’habitatge social als col·lectius amb dificultats d’accés al mercat lliure. 

 

Descripció 

L’Ajuntament de Moià té la intenció de reformar l’antiga caserna de la Guardia Civil 
per a destinar-la a habitatge d’ús social. El consistori està estudiant la col·laboració 
d’un agent promotor extern per tal de que assumeixi el finançament de la reforma i 
la posterior gestió dels 15 habitatges que es calcula aproximadament que 
s’obtindran. Es recomana peticionar el 2023 el recurs Estudis d’actuacions 
d’habitatge i rehabilitació de la Diputació de Barcelona per tal de disposar d’una 
valoració arquitectònica i econòmica de la reforma de l’immoble. 

 

Beneficiaris 
Persones o unitats de convivència amb dificultats d’accés al mercat lliure. 

Joves no emancipats. 

 Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s Diputació de Barcelona 

 
Calendari 

1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

* * * * * * 

 

Indicadors 
d’avaluació 

• Nombre d’habitatges d’ús social resultants. 
• Nombre de persones o unitats de convivència allotjades. 

Pressupost 2023 2024 2025 
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  2.008.896,09 € 

 

Fonts de 
finançament 100% agent promotor extern. 

 

*La finalització d’aquesta actualització sobrepassa el temps d’execució del PAMH. 
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1. Aprofitament de recursos municipals per a proveir habitatge d’ús 
social 

1.1. Ús del patrimoni municipal per a la provisió d'habitatge d'ús social 

1.1.2. REFORMA DE L’EDIFICI DEL CARRER MIQUEL MARTÍ I POL PER 
A DESTINAR-LO A HABITATGE D’ÚS SOCIAL  

 

Objectius • Proveir d’habitatge social als col·lectius amb dificultats d’accés al mercat lliure. 

 

Descripció 

El consistori està en procés de reformar 5 habitatges actualment buits de propietat 
municipal de l’edifici del carrer Miquel Martí i Pol de  per a destinar-los a habitatge d’ús 
social.  

Es proposa que es cataloguin tots com a HPO i 3 habitatges es destinin a un contingent 
general per a persones amb rendes baixes i dificultats d’accés al mercat lliure i 2 
habitatges siguin per a situacions d’emergència. Es valorarà la possibilitat de comptar amb 
algun actor extern al consistori que gestioni els habitatges del contingent general. 

 L’Ajuntament va sol·licitar el recurs de la Diputació de Barcelona Reforma, 
condicionament i rehabilitació d’habitatges municipals o cedits per tal de comptar amb 
suport econòmic en el finançament de la reforma. Actualment el consistori està en fase de 
licitació de les obres. 

 

Beneficiaris 
Persones o unitats de convivència amb dificultats d’accés al mercat lliure. 

Persones o unitats de convivència en situació d’exclusió residencial. 

 Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 
Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’habitatges d’ús social resultants. 
• Nombre de persones o unitats de convivència allotjades. 
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Pressupost 

2023 2024 2025 

621.214,72€   

 

Fonts de 
finançament 100% Ajuntament + Diputació de Barcelona 
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1. Aprofitament de recursos municipals per a proveir habitatge d’ús 
social 

1.2. Ús d'instruments administratius per a la gestió del patrimoni 

1.2.1. CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I HABITATGE  

 
Objectius 

• Censar els béns i drets relacionats amb les polítiques d’habitatge al municipi. 

• Aprofitar i optimitzar els recursos destinats a les polítiques d’habitatge. 

 

Descripció 

Tots els municipis que obtinguin cessions d’aprofitament en la gestió urbanística estan 
obligats a constituir el Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge (PPSH), d’acord amb l’article 163 
del TRLUC i dels articles 10 a 15 del DL 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge. L’Ajuntament de Moià farà ús d’aquest instrument administratiu per a constituir 
i gestionar un fons de sòl, immobles, habitatges i recursos econòmics de propietat municipal 
que constarà com un patrimoni separat de la resta de béns municipals. El consistori 
externalitzarà aquesta tasca a una empresa externa. Els béns i recursos econòmics que 
integren el PPSH poden ser de les següents tipologies: 

• Edificis 

• Terrenys 

• Crèdits i ingressos 

Un cop inventariats els béns caldrà constituir el PPSH mitjançant un acord de Ple municipal. 
Posteriorment, l’inventari i el balanç de situació del PPSH s’ha d’actualitzar permanentment 
i trametre’l dins el termini d’un any al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 
(RPUC) per a la seva inscripció. 

 

Beneficiaris Tota la població de Moià. 

 Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s 
 

Empresa externa 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 
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Indicadors 
d’avaluació 

 

• Inscripció dels bens i drets del Registre al RPUC. 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

3.000€   

 

Fonts de 
finançament 100% Ajuntament. 
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2. Mobilització d'habitatge buit 

2.1. Mesures per a la mobilització 

2.1.1. DOTACIÓ DE RECURSOS HUMANS PER A LA GESTIÓ DE LES 
POLÍTIQUES D’HABITATGE   

 
Objectius • Incrementar les polítiques municipals d'habitatge. 

 

Descripció 

Per tal de desenvolupar les actuacions planificades en el PAMH és necessari incrementar 
els recursos humans dedicats a les polítiques d’habitatge al municipi. En aquest sentit, cal 
disposar d’una figura que coordini i desenvolupi les actuacions 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 i 2.1.5. 

L’Ajuntament valorarà com s’efectua aquest increment de recursos humans en funció del 
context i els recursos disponibles. 

 

Beneficiaris Tota la població de Moià. 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s 
 

Oficina Local d’Habitatge del Moianès 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’hores dedicades a polítiques d’habitatge. 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

 45.383,95 € 45.383,95 € 

 

Fonts de 
finançament 100% Ajuntament 
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2. Mobilització d'habitatge buit 

2.1. Mesures per a la mobilització 

2.1.2. ACTUALITZACIÓ CENS HABITATGE BUIT  

 

Objectius 
• Disposar d’un registre actualitzat del parc d’habitatges buits del municipi. 

• Mobilitzar habitatge sense cap ús al mercat. 

 

Descripció 

El Consell Comarcal del Moianès va realitzar un estudi l’any 2019 per a determinar el 
nombre d’habitatges buits a nivell comarcal on es va fer una aproximació del nombre 
d’immobles desocupats de les diferents localitats de la comarca. De l’estudi va resultar un 
percentatge d’habitatge buit força elevat al municipi (15,4%). 

Es proposa que des del consistori es reprengui aquesta tasca per tal de determinar el 
nombre d’habitatges buits existents al municipi, amb l’objectiu  de crear i gestionar un cens 
d’habitatges buits. Aquest cens pot ser el punt de partida per mobilitzar els habitatges 
contactant amb els propietaris, ja sigui a través del foment de contractes de masoveria 
urbana (actuació 2.1.3)  o través de la gestió de la Borsa d’Habitatge del Consell Comarcal. 
Aquest cens d’habitatges buits s’anirà actualitzant un cop a l’any. 

 

Beneficiaris Tota la població de Moià. 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d’habitatges buits censats. 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges). 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

Sense pressupost específic. 
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Fonts de 
finançament 100% Ajuntament (correspon als recursos humans municipals que s’hi dedicaran). 
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2. Mobilització d'habitatge buit 

2.1. Mesures per a la mobilització 

2.1.3. PROGRAMA DE MASOVERIA URBANA  

 

Objectius 

• Promocionar nous models de tinença entre les persones joves. 

• Desenvolupar mesures per incentivar l’emancipació juvenil. 

• Mobilitzar habitatges sense cap ús al mercat. 

 

Descripció 

L’Ajuntament de Moià iniciarà un projecte de masoveria urbana destinat a joves d’entre 18 
a 35 anys amb necessitats d’accés a l’habitatge en qualitat de masovers. L’objectiu del 
projecte és augmentar el parc d'habitatges de lloguer assequible per persones joves al 
municipi mitjançant la masoveria urbana com a forma alternativa d’accés a l’habitatge. 
Aquest model consisteix en un acord entre una part propietària d’un habitatge que 
requereix unes rehabilitacions per ser habitable, i una part masovera, les quals convenen 
una carència de lloguer per aquesta última a canvi de realitzar un seguit de millores a 
l’immoble.  

Les persones que accediran a la condició de masoveres rebran una formació inicial bàsica 
per dur a terme les obres necessàries a l’habitatge i el seu posterior manteniment. Alhora, 
el programa també comptarà amb una subvenció màxima destinada a fer front a les 
rehabilitacions de 5.000€ per habitatge que s’adequarà a les necessitats pressupostaries 
de cada projecte de masoveria. 

Per tal de comunicar el projecte tant als joves com als propietaris d’habitatges buits caldrà 
realitzar una campanya intensiva de difusió (cartelleria, xarxes socials, acte de 
presentació, etc). Alhora, es recomana sol·licitar la col·laboració d’algun agent amb 
experiència en la gestió de projectes d’aquesta tipologia, com la cooperativa Obrint Portes, 
per tal d’exercir realitzar la formació inicial amb els masovers i exercir de vincle entre els 
propietaris i els joves amb necessitats d’habitatge. 

 

Beneficiaris 
Propietaris d’habitatges buits. 

Persones joves de Moià. 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s 
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Calendari 

1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Sol·licituds rebudes pels propietaris. 

• Sol·licituds rebudes de candidats masovers. 

• Nombre d’habitatges inscrits al programa. 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

 15.000€ 15.000€ 

 

Fonts de 
finançament 100% Ajuntament. 
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2. Mobilització d'habitatge buit 

2.1. Mesures per a la mobilització 

2.1.4. RECÀRRECS A L’IBI EN HABITATGES BUITS DE GRANS 
TENIDORS  

 
Objectius 

• Disminuir el nombre d’habitatges buits del municipi. 

• Mobilitzar l’habitatge buit de grans tenidors existent en el municipi. 

 

Descripció 

El consistori inclourà en les ordenances fiscals un recàrrec del 50% de la quota de 
l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) a aquells habitatges desocupats propietat de 
les entitats bancàries o financeres, empreses immobiliàries dependents d’entitats 
bancàries o financeres, segons el previst en les Lleis 18/2007 de dret a l'habitatge de 
Catalunya, i 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits. L’Ajuntament 
sol·licitarà a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) el registre d’habitatges buits 
de grans tenidors per tal d’iniciar els recàrrecs, gestió que s’haurà d’anar fent de 
forma periòdica per tal d’actualitzar-lo.  

S'entén per desocupació de l'habitatge el fet que aquest es trobi en disposició de ser 
ocupat, o de cedir el seu ús a un tercer, sense que hi hagi causa justificativa de la 
desocupació, perllongant aquesta situació durant almenys dos anys.  

 

Beneficiaris Tota la població de Moià 

 Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Hisenda i regidoria d’Urbanisme. 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 

1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d'habitatges amb recàrrec imposat. 

• Nombre d'habitatges mobilitzats. 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

Sense pressupost específic. 
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Fonts de 
finançament 100% Ajuntament (correspon als recursos humans municipals que s’hi dedicaran). 
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2. Mobilització d'habitatge buit 

2.1. Mesures per a la mobilització 

2.1.5. PROGRAMA DE MEDIACIÓ A PROPIETARIS D’HABITATGES 
BUITS  

 
Objectius 

• Disminuir el nombre d’habitatges buits del municipi. 

• Mobilitzar habitatges sense cap ús al mercat. 

 

Descripció 

Els cens d'habitatges buits (actuació 2.1.2.) pot esdevenir un punt de partida per iniciar 
mesures per tal de mobilitzar el parc d'habitatges buits del municipi. Així, un cop es 
disposi d'aquest cens l'Ajuntament pot començar a contactar amb els propietaris dels 
habitatges per tal de realitzar un procés d'acompanyament amb l'objectiu de mobilitzar 
l'immoble.  

En aquest procés es demanarà per la situació de l'habitatge i per les causes de la 
seva desocupació i es promocionaran els incentius que disposa el consistori per tal 
de mobilitzar l'habitatge vacant, com el programa de masoveria urbana (actuació 
2.1.3) i la Borsa de Mediació del Consell Comarcal. 

 

Beneficiaris Tota la població de Moià. 

 Responsables 

 

Referent 
 

Regidoria d’Urbanisme 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 

1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre d'acompanyaments realitzats. 

• Ràtio d'habitatge buit (Nombre d'habitatges buits/Total habitatges). 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

Sense pressupost específic. 
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Fonts de 
finançament 100% Ajuntament (correspon als recursos humans municipals que s’hi dedicaran). 
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3. Atenció als col·lectius vulnerables 

3.1. Accions de seguiment a famílies vulnerables 

3.1.1.  SEGUIMENT I GESTIÓ DE CASOS DE FAMÍLIES EN RISC 
D’EXCLUSIÓ I VULNERABILITAT RESIDENCIAL  

 

Objectius • Garantir el manteniment de l’habitatge de la població en risc d’exclusió residencial. 

 

Descripció 

Des de l’equip de Serveis Socials es realitza un seguiment dels casos de famílies en risc 
o en situació d'exclusió residencial. El seguiment  a les famílies consisteix en la  prestació 
informació i assessorament en l'àmbit de l'habitatge.  

També es deriva si és necessari a altres serveis específics d’intervenció en les 
problemàtiques d’habitatge, com el SIDH, el SOJ o l’Oficina Local d’Habitatge del 
Moianès. 

 

Beneficiaris Població en risc o situació d’exclusió residencial de Moià. 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Serveis Socials 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 

1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 

Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de casos atesos. 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

50.903,80€ 50.903,80€ 50.903,80€ 
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Fonts de 
finançament 100% Ajuntament (correspon als recursos humans municipals que s’hi dedicaran). 
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3. Atenció als col·lectius vulnerables 

3.1. Accions de seguiment a famílies vulnerables 

3.1.2. AJUTS PER A L’HABITATGE   

 
Objectius • Facilitar el pagament de despeses associades a l’habitatge. 

 

Descripció 

L’Ajuntament de Moià facilitarà ajuts per a persones en situació desfavorida que hagin 
de fer front a despeses associades del manteniment de l’habitatge. S’aprovaran unes 
bases reguladores per a aquesta tipologia d’ajuts on haurà de constar-hi l’objecte de 
la subvenció, els terminis, els requisits, els criteris d’atorgament, les quanties i el règim 
de comptabilitats, entre d’altres elements. 

 

Beneficiaris Població en risc d’exclusió residencial de Moià 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Serveis Socials 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de famílies o unitats de convivència que reben ajuts/ total famílies del 
municipi. 

• Percentatge ajut respecte la despesa subvencionada. 

• Nombre d'ajuts atorgats. 

 
Pressupost 

2023 2024 2025 

20.000€ 20.000€ 20.000€ 
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Fonts de 
finançament 100% Ajuntament. 
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3. Atenció als col·lectius vulnerables 

3.1. Accions de seguiment a famílies vulnerables 

3.1.3. AJUTS D’URGÈNCIA SOCIAL  

 

Objectius 
• Garantir el dret de l’habitatge de la població en risc d’exclusió residencial. 

• Atendre situacions d’urgència puntuals i les necessitats bàsiques d’allotjament. 

 

Descripció 

Gestió i tramitació de les prestacions d'especial urgència, aportacions dineràries que 
tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat social en què es 
troben persones que no disposen de recursos suficients per fer-hi front. Entre 
aquestes necessitats s'inclouen aportacions per deutes de lloguer, hipoteca,  
desnonaments per impagament de l'habitatge o subministraments d'aigua, llum i gas. 

 
Beneficiaris Població en risc o situació d’exclusió residencial de Moià. 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Serveis Socials 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 
Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de famílies o unitats de convivència que reben ajuts/ total famílies del 
municipi. 

• Percentatge ajut respecte la despesa subvencionada (habitatge, 
subministrament, etc). 

• Nombre d'ajuts atorgats. 
 

Pressupost 
2023 2024 2025 

11.000,0€ 11.000,0€ 11.000,0€ 

 

Fonts de 
finançament 100% Ajuntament. 
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3. Atenció als col·lectius vulnerables 

3.1. Accions de seguiment a famílies vulnerables 

3.1.4. CREACIÓ D’UN REGLAMENT PER A LA GESTIÓ 
D’HABITATGES D’EMERGÈNCIA  

 
Objectius • Disposar d’un protocol que reguli la gestió dels casos de famílies allotjades en 

habitatges d’emergència. 

 

Descripció 

De la reforma dels habitatges de l’edifici del carrer Miquel Martí en resultaran 3 
habitatges d’emergència per a famílies vulnerables. Així, serà necessari disposar d’un 
reglament d’adjudicació que defineixi els diferents aspectes que envolten l’allotjament 
d’emergència. Aquest reglament pot tenir en compte elements com la definició de les 
situacions d'emergència, els requisits d'accés, la durada en l'habitatge o la gestió 
quotidiana del cas, entre d'altres. 

Es recomana valorar la possibilitat de sol·licitar el recurs Projectes de suport al dret a 
l’habitatge des de l’emergència social del Catàleg de Servei de la Diputació de 
Barcelona. També es recomana consultar el document de la Diputació de Barcelona 
Adjudicació  funcionament intern de l’allotjament d’urgència i inclusió social: 
Document d’anàlisi i bases. 

https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/adjudicacio-i-funcionament-intern-de-l-allotjament-d-
urgencia-i-inclusio-social-document-d-analisi-i-bases_59872 

 
Beneficiaris Població en risc o situació d’exclusió residencial de Moià. 

 

Responsables 

 

Referent 
 

Serveis Socials 

 

Col·laborador/s 
 

 

 

Calendari 
1r S 2023 2n S 2023 1r S 2024 2n S 2024 1r S 2025 2r S 2025 

      

 Indicadors 
d’avaluació 

 

• Nombre de casos en que s’aplica el protocol per any. 

Pressupost 2023 2024 2025 

https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/adjudicacio-i-funcionament-intern-de-l-allotjament-d-urgencia-i-inclusio-social-document-d-analisi-i-bases_59872
https://llibreria.diba.cat/cat/llibre/adjudicacio-i-funcionament-intern-de-l-allotjament-d-urgencia-i-inclusio-social-document-d-analisi-i-bases_59872
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Sense pressupost específic. 

 

Fonts de 
finançament 100% Ajuntament (correspon als recursos humans municipals que s’hi dedicaran). 
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8.2. Pla financer 

La despesa inicial prevista per al Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de Moià 
per als propers tres anys (2023-2025) és de  2.999.590,11€.  

Aquesta xifra està sotmesa a les actualitzacions que es puguin produir durant l’execució 
en aquests anys. Aquest import correspon a aportacions del propi pressupost de 
l’Ajuntament, que inclouen els ingressos que es puguin percebre d’altres 
administracions en l’execució d’algunes actuacions.  
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 2023 2024 2025 TOTAL 

Actuacions Propi Altres agents Propi Altres agents Propi Altres agents  

1.1.1. Reforma de l'antiga caserna per a destinar-la a habitatge 
d'ús social 

     2.008.896,09 € 2.008.896,09 € 

1.1.2. Reforma de l'edifici del carrer Miquel Martí Pol per a 
destinar-lo a habitatge d'ús social 579.429,72€ 41.785,0€     621.214,72€ 

1.2.1. Constitució del Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge 3.000€      3.000€ 
2.1.1. Dotació de recursos humans per a la gestió de les 
polítiques d'habitatge 

  45.383,95 €  45.383,95 €  90.767,9€ 

2.1.2. Actualització cens habitatge buit Sense pressupost específic.  

2.1.3. Programa de masoveria urbana   15.000€  15.000€  30.000€ 

2.1.4. Recàrrecs a l'IBI en habitatges buits de grans tenidors Sense pressupost específic.  

2.1.5. Programa de mediació a propietaris d'habitatges buits Sense pressupost específic.  

3.1.1. Seguiment i gestió de casos de famílies en risc d'exclusió i 
vulnerabilitat residencial 50.903,80€  50.903,80€  50.903,80€  152.711,4€ 

3.1.2. Ajuts per a l'habitatge  20.000€  20.000€  20.000€  60.000€ 

3.1.3. Ajuts d'urgència social 11.000€  11.000€  11.000€  22.000,0€ 

3.1.4. Creació d'un reglament per a la gestió d'habitatges 
d'emergència Sense pressupost específic.   

TOTAL 664.333,52 € 
 

41.785,0€ 142.287,75 € 
 

142.287,75 € 
 

142.287,75 € 
 

2.008.896,09 € 
 

2.999.590,11 € 
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8.3. Calendari d’actuacions 

El calendari del Programa es preveu a tres anys, amb el 2023 com a primer any i la 
finalització prevista per al 2025. Aquest termini s’estima suficient per afrontar les 
actuacions previstes i respondre als reptes detectats a l’anàlisi i la diagnosi.  

A la pàgina següent podem observar el diagrama de Gantt, amb què s’obté una visió 
completa de les actuacions i la seva execució per a cada semestre per als tres anys 
següents. 
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 2023 2024 2025 

Actuacions 1r semestre 2n semestre 1r semestre 2n semestre 1r semestre 2n semestre 

1.1.1. Reforma de l'antiga caserna per a destinar-la a habitatge d'ús social       

1.1.2. Reforma de l'edifici del carrer Miquel Martí Pol per a destinar-lo a habitatge 
d'ús social 

      
1.2.1. Constitució del Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge       
2.1.1. Dotació de recursos humans per a la gestió de les polítiques d'habitatge       
2.1.2. Actualització cens habitatge buit       
2.1.3. Programa de masoveria urbana       
2.1.4. Recàrrecs a l'IBI en habitatges buits de grans tenidors       
2.1.5. Programa de mediació a propietaris d'habitatges buits       
3.1.1. Seguiment i gestió de casos de famílies en risc d'exclusió i vulnerabilitat 
residencial       
3.1.2. Ajuts per a l'habitatge        
3.1.3. Ajuts d'urgència social 

      
3.1.4. Creació d'un reglament per a la gestió d'habitatges d'emergència 
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