
    
 

Circuit d’intervenció protocol d’actuació en matèria d’ocupacions 

 

                                                                 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                 

  

 

                  

Policia Local. 1.Atén persones citades  

2.Informa ocupants situació il·legal 

3.Confirma si hi ha voluntat de remetre 

situació 

4.Informa sobre drets i deures de la 

ciutadania.  

5.Fa signar document de compromís 

(annex4) 

6.Cas de no demostrar interès al canvi, 

procedeix circuit del NO favorable al 

canvi.  

 

 

1.Rep avís de possible ocupació 

2.Anota les dades en full d’avís de 

possible ocupació (annex 1) 

3.Consulta agenda EPI 

4.Consulta base de dades 

ocupacions 

5.Persona a l’habitatge 

6.Confirma ocupabilitat.  

7.Identifica persones (annex 2) 

8.Cita a les persones a Equip de 1a 

Intervenció, previ consulta agenda 

9.Casos risc vulnerabilitat Informa 

directament a SS  

10.Casos deficiències estructurals 

urgents informa  a SSTT 

11.Informa a la propietat de la 

incidència a l’habitatge  

12.Confirma ocupació 

12.Remet diligències al Jutjat si hi  

ha denúncia prèvia 

13.Informa intervenció a BH 

 

1. DETECCIÓ I IDENTIFICACIÓ. 

No favorable al 

canvi 

Sí favorable al 

canvi  

Equip de Primera Intervenció. 

2. ACTUACIONS PRÈVIES A 1a INTERVENCIÓ 

1. Posa en comú informació 

de les persones citades. 

2. Valora tipus intervenció 

Borsa d’habitatge. 

1. Rep full detecció i 
identificació 
 
2. Comprova  si les 
persones que ocupen 
l’immoble són 
susceptibles de circuit 
alternatiu o 
normalitzat. 

 

 

3. PRIMERA INTERVENCIÓ 4. ITINERARIS D’INTERVENCIÓ 

Serveis Socials Bàsics 

1. Atén les 

persones 

derivades 

2. Informa 

mecanismes per 

revertir situació 

3. Confirma si hi 

ha voluntat de 

revertir situació  

4.Deriva a BH per 

recerca 

habitatge/Mesa 

 

 

1.Atén persones derivades per SS 

2.Gestiona inscripció ROSHPO 

3.Gestiona inscripció  BH 

4.Gestiona sol·licitud Mesa 

Emergències Socials de l’AHC 

5.Gestiona ajuts per nou habitatge 

subvencionat per AHC 

6.Insta propietari a denúncia i/o per  
prendre mesures evitar ocupació un 
cop buit. 
 

1. Revisa ajuts 

socials  

2. comunica Mesa 

en Matèria 

d’Ocupacions  

 

Circuit alternatiu 
 
1. Fa signar el 

document de 

derivació a Serveis 

Socials Bàsics com a 

acceptació de 

compromís d’inici de 

pla de treball 

2.Dona suport en 

recerca habitatge i 

ajuts  

Circuit normalitzat 
 
1. Contacta amb 

president/a ctat veïns  

2. Planifica reunió 

amb EPI 

 

 


