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Presentació del projecte 
d’avaluació 



Objectius de l’avaluació 

Preguntes que planteja l’avaluació: 
 
De quants pisos d’inclusió disposa 
la xarxa? Quines són les 
característiques dels serveis que s’hi 
ofereixen?  

 Cens d’habitatges 
 
Quins perfils s’estan atenent des de 
la XHIB? Encaixen amb les 
necessitats socials a les que la XHIB 
vol donar resposta?  

 Perfil de necessitat  
dels usuaris 

 
Quantes persones necessiten un pis 
d’inclusió a Barcelona? Quantes 
d’aquestes persones estan sent 
ateses? 

 

Estat del projecte d’avaluació 

Necessitats 

Demanda Oferta 

PROBLEMÀTICA 
SOCIAL 



Resultats del cens d’habitatges 
d’inclusió 



Objectius i mostra 

Objectius: 

 

• Proporcionar una visió global dels recursos humans i d’habitatge 
destinats a inclusió social a Barcelona per part de les entitats de la 
XHIB. 

• Obtenir un perfil sociodemogràfic de les persones que van ser usuàries 
d’aquests recursos durant el 2016. 

 

Mostra: 

 

• 46 entitats membre de la XHIB que actualment estan gestionant pisos a 
la ciutat de Barcelona i que a més han completat la fitxa del cens 
d’entitats de la XHIB. 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 



Continguts del cens 

Entitats de la XHIB 

Recursos de les entitats 

Perfil de les persones usuàries 

Relació entre necessitats, demanda i oferta 

Limitacions del cens 



Entitats de la XHIB 



Àmbits d’actuació i territorial: 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

46 entitats que treballen des de diversos àmbits 
d’actuació i territorial. 



Nombre d’habitatges i places 
gestionades: 
 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 



Els recursos  
de les entitats 



Pisos d’inclusió a Barcelona 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

677 pisos d’inclusió a la ciutat 



Habitatges gestionats per la XHIB 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

*268 habitatges són gestionats per Fundació Privada de 
Foment de l’Habitatge Social 



Places d’inclusió a Barcelona 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

2510 places a pisos d’inclusió 



Places gestionades per la XHIB 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

*900 places són gestionades per Fundació Privada de 
Foment de l’Habitatge Social 



Tipologia d’habitatges 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

La majoria dels pisos són familiars o compartits i 
amb suport socioeducatiu freqüent i regular 

Tipologia d’ús Grau de suport 



Temps d’estada segons grau de 
suport: 
 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

La durada de l’estada és superior en els recursos en els que 
el grau de suport és menor.  



Habitatges segons tipus de propietat i 
tinença 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

Tipus de 

propietat 

Tipus de tinença 

Cessió Gratuïta Cessió Onerosa Propietat Lloguer 

Privada 14.2% 1.8% 16.3% 24.7% 

Pública 9.5% 19.5% 4.2% 9.8% 

Total 23.7% 21.3% 20.5% 34.5% 

El 20.5% del habitatges són propietat de les entitats, el 
45.0% són habitatges cedits i el 34.5% són de lloguer. 



Recursos humans destinats als 
pisos d’inclusió 
 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

En total són 354 persones assalariades i 283 voluntàries 



Perfil de les  
persones usuàries 



Persones ateses segons col·lectiu 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

3657 persones ateses durant el 2016. 



Persones ateses per edat i gènere 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

El 53,3% eren dones i el 46.7% homes.  



Relació entre necessitats, 
demanda i oferta 



Encaix entre places i necessitats 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

Necessitat de places addicionals  

Les entitats de la XHIB necessitarien 647 places addicionals per fer front a 
les demandes de places a pisos d’inclusió que tenen detectades. 



Encaix entre places i necessitats 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

Places que es podrien alliberar 

Les entitats detecten 831 places (226 habitatges) ocupades per persones 
que si disposessin de suficients recursos econòmics podrien accedir a un 
habitatge normalitzat.  



Encaix entre places i necessitats 

 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 

El balanç és de 184 places que quedarien disponibles si les persones sense 
necessitat de suport a la llar tinguessin accés a recursos residencials.  



Limitacions del cens 



Limitacions del cens 

En alguns casos la informació reportada era incompleta o poc 
acurada 

 
La informació disponible no permet fer creuaments entre recursos 
humans, recursos residencials i usuaris. 
 
En alguns casos s’han establert categories massa àmplies  
 
La classificació dels recursos de cada entitat en cadascuna de les 
tipologies d’habitatge (assistit, suport i supervisat) no partia d’una 
definició objectiva i compartida a nivell de xarxa 

 
Es caracteritzen els usuaris sociodemogràficament, però no en clau 
de quines necessitats socials presenten (p.e. manca d’ingressos, 
problemes de seguretat, xarxa social, nivell d’autonomia, etc... ) 
 

 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 



Resposta a les limitacions 

La classificació dels recursos de cada entitat en cadascuna de les 
tipologies d’habitatge (assistit, suport i supervisat) no partia d’una 
definició objectiva i compartida a nivell de xarxa 

 

  Definicions objectives per a cada tipologia d’habitatge 

 

Es caracteritzen els usuaris sociodemogràficament, però no en clau 
de quines necessitats socials presenten (p.e. manca d’ingressos, 
problemes de seguretat, xarxa social, nivell d’autonomia, etc... ) 

 

  Enquesta per caracteritzar els usuaris d’acord amb les 
 seves necessitats 

Cens d’habitatges d’inclusió a Barcelona 



Perfil de necessitats dels 
usuaris 



Objectiu i activitats 

Objectiu: Caracteritzar els usuaris atesos per les entitats de la XHIB 
segons el seu perfil de necessitats, seguint els eixos de disposició 
de recursos i autonomia personal. 

 

Activitats: 
 

5 entrevistes en profunditat: a responsables d’entitats de la XHIB (4) i a un 
responsable de les polítiques municipals d’habitatge (1) 

Grup de discussió amb la Comissió Permanent i la Comissió del Cens 

Proposta de definició de necessitats 

Disseny de l’instrument de recollida de dades 

Administració de l’enquesta 

Explotació de la informació recollida i resum dels resultats 

 

Perfil de necessitats dels usuaris 



Necessitat d’un pis d’inclusió 

Perfil de necessitats dels usuaris 

INSUFICIÈNCIA DE 
RECURSOS: 

Econòmics i 
immobiliaris per 

accedir a un 
habitatge adequat 

MANCA 
D’AUTONOMIA: 

Per desenvolupar-
se dins la llar o per 

a generar les 
condicions que 

permetin l’accés a 
un habitatge 

adequat 

Exclusió 
Social i 

Residencial 

PIS 
D’INCLUSIÓ 

Recurs d’Habitatge 

Suport/Seguiment 

Socioeducatiu 

Necessitats 



Eixos de necessitats 

Perfil de necessitats dels usuaris 

INSUFICIÈNCIA DE 
RECURSOS 

Recursos econòmics i immobiliaris insuficients i 
sense potencial d’augmentar-los 

Recursos econòmics i immobiliaris insuficients però 
amb potencial d’augmentar-los 

Disposició de recursos econòmics i/o immobiliaris 
suficients 

MANCA D’AUTONOMIA 
PERSONAL 

Manca d’autonomia per desenvolupar-se dins de la 
llar i gestionar l’habitatge 

Manca d’autonomia per generar les condicions i 
desenvolupar les habilitats que permetin l’accés a 
un habitatge adequat 

Autonomia per accedir, gestionar i desenvolupar-se 
en un habitatge   



Situar els usuaris de la XHIB 

Perfil de necessitats dels usuaris 

Recursos 
insuficients sense 

potencial 
d’augmentar-los 

Recursos 
insuficients però 

amb potencial 
d’augmentar-los 

Recursos 
econòmics o 
immobiliaris 

suficients 

Manca d’autonomia per 
desenvolupar-se dins de 

la llar i gestionar 
l’habitatge 

Manca d’autonomia per 
desenvolupar les 

habilitats per accedir a 
un habitatge adequat 

Autonomia per accedir, 
gestionar i 

desenvolupar-se en un 
habitatge +
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-          Recursos econòmics i immobiliaris          +  
On s’ubiquen els 

usuaris de la XHIB? 
 



Tipologies d’habitatge  

Durant el grup de discussió de l’11 d’abril es va acordar una definició 
compartida dels tres tipus recurs: 

 

Habitatges Assistits: habitatges amb presència de personal 24h, i en 
els que es presta suport i seguiment socioeducatiu als usuaris de 
manera regular. 

 

Habitatges amb Suport: habitatges sense presència de personal 24h 
però en els que es presta suport i seguiment socioeducatiu de manera 
freqüent i regular, entenent per freqüent al menys un cop a la setmana. 

 

Habitatges Supervisats: habitatges pràcticament sense presència de 
personal i en els que únicament es fa seguiment socioeducatiu als 
usuaris de forma puntual i espaiada, és a dir, menys d’un cop per 
setmana. 

Perfil de necessitats dels usuaris 



Instrument per perfilar les necessitats 

Informació requerida: 
Situar a la casella corresponent de necessitats als usuaris que estaven fent ús 
dels pisos d’inclusió de l’entitat (o en llista d’espera) a 1 de juliol. 

 

Format:  
Una matriu per tipologia d’habitatge d’inclusió 

Una matriu pels usuaris en llista d’espera 

Formulari on-line (breu): 
http://www.avaluacio.cat/enquesta/index.php/193128?newtest=Y 

 

Calendari: 
Enviament de l’enllaç a l’enquesta  16 de juliol 

Període de resposta per part de les entitats  16 juliol al 30 de setembre 

Inici de l’anàlisi de la informació  1 d’octubre 

 

Perfil de necessitats dels usuaris 

http://www.avaluacio.cat/enquesta/index.php/193128?newtest=Y


Moltes gràcies! 
 

info@ivalua.cat 


