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PLA D’ACTUACIÓ DE LA  
FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE 

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
Registre núm. 3186 

 
 

PLA ESTRATÈGIC 2021-2024 
 
 
La Fundació Metropolitan House inicia les activitats de programes socials i de 
coneixement l’any 2021. Aquest és el Pla estratègic previst per als primers quatre anys 
de la Fundació. La informació recollida al Pla d’actuació conté la que fa referència a 
aquest període.  
 
 

ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ 
 
 
ACTIVITATS PROGRAMES SOCIALS 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Les línies d’actuació se centren en els programes i accions següents: 
- Programes per a la gent gran i persones amb discapacitat que requereixen ajudes: 

millores i adaptació dels habitatges per millorar les condicions i eliminar barreres 
arquitectòniques.   

- Programes d’habitatge: col·laborar mitjançant la subvenció temporal i parcial de 
lloguers de persones necessitades. 

- Programes de suport domiciliari a gent gran i persones dependents amb necessitats 
contrastades i avaluades: mitjançant la subvenció parcial de despeses de l’atenció 
domiciliària que puguin requerir. 

- Programes d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i també de 
persones amb discapacitat. 

 
 
RECURSOS HUMANS UTILITZATS A LES ACTIVITATS 
 

Tipus Nombre Nombre hores/any 
Plantilla 2 3.624 
Contracte serveis 3 2.754 
Voluntaris 5 4.195 
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BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS 
 

Tipus Nombre 
Persones físiques 530 
Persones jurídiques 4 - 6 

 
 
OBJECTIUS I INDICADORS DE LES ACTIVITATS 
 

Objectiu Beneficiaris Indicador Quantificació 
 
Programes de millora a l’habitatge de la 
gent gran per eliminar barreres 
arquitectòniques i millorar-ne les 
condicions. 
 

52 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

3 % - 5 % 

 
Programes de subvenció parcial i 
temporal de lloguers a gent gran i 
persones en risc d’exclusió social per 
evitar que es produeixin desnonaments. 
 

116 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

8 % - 12 % 

 
Programes de subvenció parcial de les 
despeses de l’atenció domiciliària, 
destinats a gent gran i/o persones amb 
discapacitat que no disposin de mitjans. 
 

256 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

26 % - 30 % 

 
Inserció laboral de persones amb 
discapacitat i persones en risc d’exclusió 
social. 
 

104 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

16 % - 18 % 

 
 
ACTIVITATS PROGRAMES DE CONEIXEMENT 
 
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Les línies d’actuació se centren en els programes i accions següents: 

- Aportacions en forma de mitjans materials (equips, etc.) o monetaris per 
subvencionar programes formatius o de reforç amb l’objectiu d’impulsar i 
fomentar el coneixement, l’èxit escolar i l’excel·lència en els estudis dels nens i 
joves que ho requereixin i no disposin dels mitjans propis necessaris. P. ex.: 
subministrament d’equips informàtics (tauletes, ordinadors, etc.) a alumnes i/o 
escoles.  

- Subvenció parcial del cost d’activitats extraescolars, campaments d’estiu, etc., 
d’alumnes en risc d’exclusió social. 

- Beques per a alumnes en risc d’exclusió social que acreditin la seva aptitud i 
actitud perquè puguin continuar els estudis. 
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- Suport a programes organitzats i dirigits per universitats i altres centres de 
coneixement per al desenvolupament d’estudis i recerca en el sector 
immobiliari, tant pel que fa a tècniques i materials com al disseny urbanístic i 
d’habitatges del futur, perquè responguin a les noves necessitats de la població 
futura. 

 
 
RECURSOS HUMANS UTILITZATS A LES ACTIVITATS 
 

Tipus Nombre Nombre hores/any 
Plantilla 1 1.812 
Contracte serveis 2 2.108 
Voluntaris 2 1.034 

 
 
BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS 
 

Tipus Nombre 
Persones físiques 880 
Persones jurídiques 1 - 2 

 
 
OBJECTIUS I INDICADORS DE LES ACTIVITATS 
 

Objectiu Beneficiaris Indicador Quantificació 
 
Programes de millora de l’equipament 
informàtic que impulsi la formació i l’èxit 
escolar per als alumnes d’escoles. 
 

310 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

4 % - 8 % 

 
Subvenció parcial del cost de programes 
de formació complementària destinats a 
alumnes amb l’objectiu de contribuir a la 
seva integració social. 
 

520 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

9 % - 12 % 

Beques per a alumnes en risc d’exclusió 
social per contribuir als seus diferents 
nivells de formació. 
 

52 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

4 % - 6 % 

 
Impulsar la recerca en el sector 
immobiliari que contribueixi a la millora 
de la qualitat física, social i 
mediambiental dels habitatges. 
 

4 
% pressupost 

específic s/total 
pressupost 

5 % - 7 % 
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RECURSOS ECONÒMICS DE LA FUNDACIÓ 
 
A continuació, es detallen les despeses i ingressos pressupostats corresponents al Pla 
estratègic del període 2021-2024. 
 
 
DESPESES PERÍODE 2021-2024 (imports en k€) 
 

Tipus de despesa Prog. 
socials 

Prog. 
coneixement 

TOTAL 
ACTIVITAT 

Despeses 
generals 

TOTAL 
DESPESES 

      
Despeses per ajudes 1.658 697 2.355  2.355 
Despeses de personal 67 33 100 36 136 
Aprovisionaments    4 4 
Altres despeses 
d’explotació 

65 32 97 184 281 

Amortització 
immobilitzat 

     

Despeses financeres      
Impostos/Beneficis      
      

TOTALS 1.790 762 2.552 224 2.776 
 
 
INGRESSOS PERÍODE 2021-2024 (imports en k€) 
 

Tipus d’ingrés IMPORT 
  
Rendes derivades del patrimoni  
Vendes serveis activitats pròpies  
Aportacions i donacions privades 3.024 
Subvencions públiques 100 
Ingressos financers  
Altres ingressos  
  

TOTAL 3.124 
 
 
 
 
 
 


