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BONA PRÀCTICA PER LA 

SOSTENIBILITAT 
 

Com contribuïm a una Barcelona més 

sostenible?   

1. Nom de l’actuació: Habitatges per entitats socials 
  

 

 

Nom de 
l’organització: 

Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social 

 

 

   

Breu descripció: Hàbitat3 posa habitatges a disposició de les entitats 
socials que els necessiten per dur a terme els seus 
projectes d’inclusió social. Els obté mitjançant la 
cessió temporal o la compra i els rehabilita en 
col·laboració amb empreses d’inserció, que faciliten 
formació i ocupació a persones amb dificultats 
d’accedir al mercat laboral. La rehabilitació es fa amb 
criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Els 
destinataris són persones en situació de vulnerabilitat 
que formen part de col·lectius que es troben amb 
greus dificultats  per accedir a un habitatge digne 
(Sense llar, discapacitat, salut mental, persones grans, 
...). Aquestes persones compten amb 
l’acompanyament especialitzat de les Entitats Socials. 
Hàbitat3 compta amb el suport d’empreses i altres 
entitats com Cellnex, Green Building Council, 
Ecoserveis (amb qui han realitzat durant el 2019 un 
projecte en el marc del “Pla Clima” impulsat per 
l’ajuntament de Barcelona), Fundació Naturgy i 
Fundació Agbar, per incorporar tecnologia de 
monitorització als habitatges, reducció de la bretxa 
digital, educació en el consum responsable o millores 
d’eficiència energètica. A la ciutat de Barcelona 95 
persones resideixen a 47 habitatges gestionats per 
Hàbitat3 i compten amb l’acompanyament i suport de 
17 entitats socials. Properament s’incorporaran al 
programa 17 habitatges més en el marc del projecte 
“Llar Casa Bloc” al districte de Sant Andreu. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    

Durada: El programa va començar a l’any 2015 i té durada indefinida 
    

Objectius i línies 
d’acció del CCS: 

7. Benestar de les persones. 6.- Bon govern i responsabilitat social. 9. Educació i acció 
ciutadana. 5. Us racional dels recursos 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Més informació: 

https://www.habitat3.cat/    
http://www.llarcasabloc.org/  
https://www.world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-
finalistas/viviendas-para-las-entidades-sociales/  
https://www.jcdecaux.es/cityshakers#ganadores 

 

Beneficis: 

 

Indicador/s: Habitatges: 47 
Persones residents: 95 
Entitats socials: 17 
Rehabilitacions: 13 

 
 

Valors: Innovació social. Treball en xarxa. Rehabilitació sostenible. Apoderament energètic. 
Inclusió social  

 
 

2. Dades de l’organització 
 

Nom de l’organització: Fundació Privada Hàbitat3 Tercer Sector Social   

  

Breu descripció: La Fundació Hàbitat3 és una gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des 
de la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu que tota la societat, i en 
especial els col·lectius més vulnerables, puguin disposar d’un habitatge digne. 
Col·labora amb les entitats socials i les administracions públiques per a que 
puguin dur a terme els seus projectes d’inclusió social mitjançant la inclusió 
residencial. 

  
 

  

Dades de contacte: 
 Residència 10, Baixos 08030 Barcelona 

 935 393 999 

 
 habitat3@habitat3.cat 

 
 

https://www.habitat3.cat/ 

 

Data de signatura del (CCS): Feu clic per escriure una data. 

 

 

   

☒ Ambientals ☒ Socials ☒ Econòmics 

 

https://www.habitat3.cat/
http://www.llarcasabloc.org/
https://www.world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/viviendas-para-las-entidades-sociales/
https://www.world-habitat.org/es/premios-mundiales-del-habitat/ganadores-y-finalistas/viviendas-para-las-entidades-sociales/
https://www.jcdecaux.es/cityshakers#ganadores
https://www.habitat3.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Documents estratègics (opcional) 
 

https://www.habitat3.cat/transparencia  Memòries anuals 

 

 

https://www.habitat3.cat/transparencia

