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1. RESUM EXECUTIU 

L’informe El dret a l’habitatge presenta els resultats principals de la recerca duta a terme pel Gabinet 

Tècnic del CTESC a l’entorn de les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo a Catalunya. L’informe 

adopta sis perspectives complementàries a través de les quals es pretén oferir una visió completa de la 

situació actual que serveixi com a base per a la formulació de recomanacions. 

La primera perspectiva és la social, que es desplega de manera transversal a l’informe i determina tres 

aspectes rellevants: la naturalesa de l’objecte d’estudi (fruit d’una preocupació compartida), l’interès per 

comprendre els fenòmens que s’hi analitzen (les formes d’exclusió residencial) i la voluntat per millorar 

la situació de partida (fent propostes). Les altres cinc perspectives són la històrica (anàlisi del context), 

la jurídica (anàlisi de la normativa i la jurisprudència), la politicoeconòmica (anàlisi de la situació actual i 

de les polítiques d’habitatge), la comparada (anàlisi d’experiències en l’àmbit local, català, espanyol i 

internacional) i la propositiva (elaboració de recomanacions), cadascuna de les quals pren el relleu a 

l’anterior en els successius capítols que configuren l’informe. 

Introducció, metodologia i context 

L’informe comença amb una introducció que, a banda de justificar la pertinència de l’objecte d’estudi i 

presentar la metodologia, fa un breu recorregut històric pels fonaments del sistema d’habitatge de Cata-

lunya i de l’Estat (2.4.-Context). Aquest sistema s’emmarca en els models mediterranis, els quals estan 

caracteritzats per la preeminència de la propietat, l’elevada presència d’habitatges secundaris, el rol 

destacat de la família com a provisora de recursos residencials i, en el cas català i espanyol, la financia-

rització de l’habitatge. De la mateixa manera, la política d’habitatge s’ha trobat condicionada històrica-

ment per una política econòmica en què l’activitat constructora i immobiliària ha tingut un paper molt 

important. L’informe parteix de la base que la possibilitat per fer efectiu el dret a l’habitatge no es pot 

desvincular de les característiques i l’evolució històrica d’aquest sistema, de les mesures i els instru-

ments de què disposen actualment les polítiques d’habitatge i de les tendències que operen en el mercat. 

El dret a l’habitatge 

En el capítol 3 (“El dret a l’habitatge”) s’analitza la regulació del dret a l’habitatge des del punt de vista 

normatiu i jurisprudencial. Es presenta un recull comentat dels textos normatius segons els diferents 

àmbits territorials (internacional, europeu, estatal i autonòmic) on es regula el dret a l’habitatge, així com 

algunes sentències emeses per tribunals europeus i pel Tribunal Constitucional que ajuden a concretar 

la interpretació que s’ha fet d’aquest dret i del seu abast. En relació amb l’àmbit internacional, destaquen 

diversos tractats que reconeixen el dret a l’habitatge, com l’article 25 de la Declaració Universal dels 

Drets Humans i l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Les 

previsions sobre el dret a l’habitatge a la UE són relativament poques, però s’ha incidit en la matèria a 

través de la regulació d’algunes competències indirectes. Es poden trobar igualment referències norma-

tives sobre el dret a l’habitatge als articles 30 i 31 de la Carta Social Europea de 1996, a l’article 34 de 

la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, així com a la jurisprudència del Tribunal Europeu de 

Drets Humans i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). 

En l’àmbit estatal, l'article 47 de la Constitució espanyola (CE) preveu el dret a un habitatge digne i ade-

quat. D’acord amb la major part de la doctrina, el dret a l’habitatge és un principi rector de la política 

econòmica i social, però no un dret directament exigible o fonamental. Tanmateix, aquesta constitucio-

nalització feble no evita la possibilitat d’al·legar o condemnar alguns aspectes del dret, tal com han posat 

de manifest diverses sentències del TJUE i les condemnes del Comitè DESC (l’òrgan encarregat de su-

pervisar el compliment del PIDESC) a l’Estat Espanyol per vulneració del dret a l’habitatge. En relació 

amb l’àmbit català, l’Estatut d’autonomia estableix les competències en matèria d’habitatge de Catalu-

nya i els seu municipis. També concreta el seu abast a través dels articles 26 i 47, els quals disposen 

que els poders públics han d’articular mesures per garantir l’accés a un habitatge digne, particularment 
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en el cas de les persones o col·lectius vulnerables. L’anàlisi de la normativa posa de manifest un canvi 

rellevant en les prioritats, el qual es manifesta molt clarament en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 

del dret a l’habitatge, així com en el conjunt de normatives posteriors que estableixen una relació inne-

gable amb la garantia d’aquest dret. Val a destacar, en aquest sentit, la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de 

mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, atès que és 

la primera norma que té per objectiu fer front a l’emergència habitacional i establir el lloguer social. La 

darrera iniciativa normativa en aquest àmbit ha estat el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de 

mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, convalidat pel Parlament en el moment d’elaboració 

d’aquest informe. El seu objecte és el d’incrementar de manera efectiva l’oferta general d’habitatges a 

preus més assequibles i, en especial, d’habitatges amb protecció pública en règim de lloguer, així com 

facilitar-ne l’accés a la població amb recursos econòmics insuficients. Cal assenyalar que el TC ha decla-

rat inconstitucionals alguns dels seus articles, tal com s’explica al capítol 6. 

La situació de l’habitatge 

En el capítol 4 s'analitza la situació general de l'habitatge principal a Catalunya. Sobre la base de diverses 

fonts estadístiques oficials, es presenta de manera ordenada una caracterització que inclou el parc d'ha-

bitatges, la tipologia de les llars, l'activitat de la construcció residencial, els tipus de tinença, el mercat 

de compra d'habitatge i el mercat de lloguer. L'evidència empírica recopilada confirma les característi-

ques del sistema d'habitatge anunciades a la part introductòria de l'informe (2.4.-Context), particularment 

les referides a l'activitat constructora i immobiliària. 

Destaca l’increment del percentatge d'habitatges principals sobre el total entre els anys 2001 i 2018; el 

baix pes dels habitatges buits a la ciutat de Barcelona en comparació amb la possible sobrevaloració del 

Cens del 2011; el desplom de l'activitat de construcció residencial després de la darrera bombolla im-

mobiliària (i la tímida recuperació posterior); la instal·lació d'una cultura propietarista en matèria d'habi-

tatge (lentament corregida per una demanda creixent de lloguer); i la presència anecdòtica de l'habitatge 

de lloguer social (que situa Catalunya en una posició baixa en el context de la UE). El capítol també 

proporciona informació sobre la diversitat creixent de les llars i la reducció de la seva grandària mitjana. 

Aquestes dades, juntament amb la projecció del nombre de llars de l'escenari mitjà de l'Idescat (20.000 

anuals entre els anys 2020 i 2035), proporcionen una informació molt valuosa sobre les necessitats que 

el sistema i la política d’habitatge haurien de satisfer a mitjà termini.  

Val a destacar també les dades relatives a la recuperació dels preus de l’habitatge en coincidència amb 

la millora de l’activitat econòmica. Així, el preu de l’habitatge de compra s’ha incrementat el 28,9% en el 

conjunt de Catalunya durant el període 2014-2020, mentre que en el cas del lloguer ho ha fet el 36,1%. 

El capítol es tanca amb la recensió de dues aportacions que estudien l’impacte de les plataformes de 

lloguer de curt termini en les dinàmiques urbanes i els preus de l’habitatge. 

Les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo  

Un cop coneguts els fonaments històrics, el marc normatiu i la situació general del sistema d’habitatge, 

el capítol 5 s’endinsa en les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo a Catalunya (5.1), en els 

indicadors que reflecteixen aquesta realitat (5.2) i en les situacions d’exclusió residencial i els problemes 

de salut que se’n deriven (5.3). En primer lloc, es presenta un conjunt de claus interpretatives sobre la 

naturalesa dels problemes d’habitatge i el seu origen múltiple. Es fa referència a la diferència creixent 

entre el preu de l’habitatge i la renda familiar disponible des de l’any 2014 i a la sobrecàrrega de les 

despeses d’habitatge que afecta moltes llars i les situa en risc d’exclusió residencial. La separació entre 

preu i renda és la característica que més consens genera en la bibliografia consultada i en les comparei-

xences organitzades pel CTESC a l’hora de definir “el problema actual de l’habitatge” a Catalunya. Se-

gueix una sèrie de referències a altres claus interpretatives del problema de l’habitatge, com ara la 

manca d’una oferta suficient d’habitatges amb protecció; el dèficit estructural de recursos que pateix la 

política d’habitatge; la “privatització silenciosa” del parc d’habitatges a través de la desqualificació; les 

dificultats de finançament de projectes d’habitatge amb finalitats socials; la manca de coordinació entre 
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les polítiques d’habitatge i altres àrees; les limitacions del Programa d’ajuts per al pagament del lloguer; 

i el paper de la SAREB, les SOCIMI i els fons d’inversió en el mercat de l’habitatge. Finalment, es recull la 

contribució que fan les entitats del Tercer Sector Social per atenuar l’impacte de l’emergència habitacio-

nal a Catalunya. 

L’apartat 5.1 es complementa amb un apartat específic –el 5.2– de naturalesa estadística en què s’il·lus-

tren les dificultats per accedir a un habitatge i mantenir-lo a Catalunya. Destaca, en primer lloc, el cost 

que representa disposar d’un habitatge segons els anys de sou necessaris per comprar-ne un (8,5 al 

2020), el cost d’entrada en percentatge de l’import mitjà de les compravendes d’un habitatge (el 23,9%), 

el percentatge que representa la quota hipotecària per la compra d’un habitatge en relació amb el sou 

(el 34,5%) i el percentatge que representa la renda mitjana dels nous contractes de lloguer en relació 

amb el sou (el 36,6%). El subapartat es tanca amb dades relatives a la taxa de sobrecàrrega de les 

despeses d'habitatge (especialment elevada en el cas dels lloguers a preu de mercat: 37,7% a Catalunya 

l'any 2016 vs. 27,0% a la UE l’any 2018) i a l’evolució de les execucions hipotecàries, els llançaments, 

el percentatge de població amb despeses elevades d’habitatge i les inscripcions al Registre de Sol·lici-

tants d’Habitatge Protegit. 

A continuació, l’apartat 5.3 aborda dos fenòmens: d'una banda, l’exclusió residencial que generen les 

dificultats per accedir a un habitatge digne i mantenir-lo a Catalunya i, de l'altra, la relació entre habitatge 

i salut. L’apartat pren com a referència la tipologia europea de les persones sense llar i l’exclusió de 

l’habitatge (ETHOS per les seves sigles en anglès), que ha desenvolupat la FEANTSA i que comprèn totes 

les formes d’exclusió residencial que hi ha Europa (i.e. sensellarisme; amb sostre però sense habitatge; 

habitatge insegur; i habitatge inadequat). ETHOS s’aproxima a l’exclusió residencial des del punt de vista 

de les desigualtats d’accés a un bé fonamental per al benestar de les persones i, en aquest sentit, la 

tipologia representa una fita més en el procés d’ampliació de la reivindicació des del “dret al sostre” al 

“dret a l’habitatge”, al “dret a la ciutat” i, més àmpliament, al “dret a habitar”. 

Després de presentar la tipologia ETHOS, l'apartat analitza el fenomen de l’exclusió residencial a Catalu-

nya a través de dues aproximacions complementàries: una de quantitativa (a partir de l’explotació de 

l’Enquesta sobre integració i necessitats socials 2018 de la Fundació FOESSA –o EINSFOESSA 2018) i 

una altra de qualitativa (a partir de la consideració de vuit històries de vida recollides per Càritas Dioce-

sana de Barcelona en el seu informe La llar és la clau). Les dades disponibles confirmen que el percen-

tatge de persones que es troba en alguna de les vuit situacions d’exclusió residencial previstes en el 

sistema d’indicadors d’EINSFOESSA s’ha reduït a Catalunya entre els anys 2013 i 2018 del 33,1% al 

27,9%. L’enquesta no permet fer una anàlisi tan exhaustiva de l’exclusió residencial com la classificació 

ETHOS, però sí que capta l’extensió de l’habitatge insegur i de l’habitatge inadequat, situacions en les 

quals s’hi troba el 4 i el 15,9% de la població de Catalunya, respectivament. Al mateix temps, mentre que 

algunes situacions de l’exclusió residencial s’han reduït al llarg dels últims anys, els dos problemes es-

pecífics més freqüents a Catalunya –l’amuntegament greu i les despeses excessives en habitatge– han 

crescut i afecten el 12,6 i al 12,4% de la població, respectivament.  

Per la seva banda, les vuit històries de vida reporten la situació i l’experiència de vàries persones i famí-

lies afectades per situacions d’exclusió residencial. S’ofereix una visió crítica del model dominant d’aten-

ció a les persones sense llar a Catalunya i a Europa, al qual es fa responsable de la cronificació d’aquest 

fenomen, i s’expliquen els impactes negatius que produeixen els habitatges insegurs i/o inadequats en 

el benestar de les persones. Prenen rellevància en aquest context els problemes de convivència en les 

llars compartides i les comunitats de veïns i veïnes, les dificultats de criança i educació dels fills i filles i 

l’afectació sobre els resultats escolars dels infants i joves.  

Finalment, es presenta una part de l'evidència empírica disponible sobre la relació entre habitatge i salut 

i sobre els beneficis associats, en aquest sentit, als processos de rehabilitació dels habitatges i l'entorn. 

Novament, les dades són d’interès perquè posen de manifest les implicacions negatives que té l’exclusió 

residencial en la salut física i mental de les persones i en la igualtat d’oportunitats en altres àmbits de la 

vida (i.e. escola, treball, desenvolupament personal, etc.). 
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Les polítiques d’habitatge a Catalunya 

En el capítol 6 es descriuen les polítiques d’habitatge a Catalunya des del punt de vista de la seva evolu-

ció històrica (6.1), de la distribució de competències entre l’Estat i Catalunya (6.2), de les mesures i els 

instruments a través dels quals s’articula en el territori (incloent les mesures de caràcter urgent que 

s'adopten arran de la COVID-19) (6.3) i de les principals magnituds estadístiques (6.4). 

Així, la història de les polítiques d’habitatge a Catalunya es pot dividir en tres grans etapes. La primera 

etapa engloba el període entre el desenvolupisme espanyol i l’any 1997 i es caracteritza per la construc-

ció d’un gran volum d’habitatges lligada al creixement demogràfic, als moviments migratoris interns, a la 

reducció de la dimensió mitjana de la llar i a la demanda de segona residència per part de les classes 

mitjanes. El règim de tinença que es prioritza políticament és la propietat. Fins a l’any 1970, més del 

60% dels habitatges són promoguts sota alguna forma de protecció pública. A partir dels anys 80, però, 

s’observa una pèrdua progressiva de la promoció pública d’habitatge a favor d’instruments fiscals i fi-

nancers orientats a facilitar l’adquisició de l’habitatge a preus de mercat. El període finalitza amb la crisi 

econòmica dels anys 1992-1997, precedida per una bombolla immobiliària fonamentalment de preus.  

La segona etapa té lloc entre els anys 1998 i 2007 enmig d’un escenari caracteritzat per l’acompliment 

dels compromisos del Tractat de Maastricht, una davallada important dels tipus d’interès i la facilitat en 

la concessió de crèdits, la qual cosa condueix a la bombolla immobiliària del període 1997-2007. Tot i la 

gran producció d’habitatges nous, l’increment dels preus provoca que una part de la població tingui difi-

cultats per accedir a l’habitatge.  

La tercera etapa comença l’any 2008 amb l’aturada del crèdit a causa de la crisi financera dels Estats 

Units. Aquest fet genera una caiguda molt forta en la demanda i la construcció d’habitatges i una pro-

funda crisi econòmica degut al pes que té el sector de la construcció en l’economia catalana i espanyola. 

La situació posa de manifest la necessitat de reformular les polítiques d’habitatge després de dècades 

d’orientació gairebé en exclusiva cap al règim de propietat, bé en el mercat lliure bé a través de models 

d’habitatge amb protecció susceptibles de ser desqualificats. 

Quant a la distribució de competències, el capítol explica que durant l’etapa democràtica es produeix el 

procés de descentralització de les competències de l’Estat cap a les comunitats autònomes. Aquest pro-

cés tindrà repercussió sobre els parcs públics però no sobre el disseny dels plans d’habitatge, que són 

convinguts per l’Estat amb les comunitats autònomes, de manera que el Govern central continua dispo-

sant dels recursos pressupostaris fonamentals. Els plans anteriors al Pla estatal 2013-2016 tenen un 

caràcter unitari i constant en què destaca la producció d’un volum creixent d’habitatges, l’ocupació de 

nous sòls i l’expansió de les ciutats, i l’aposta per la propietat com a forma essencial d’accés a l’habitatge. 

El Pla estatal 2013-2016 representa un canvi respecte dels anteriors, atès que deixa de fomentar amb 

ajuts públics l’adquisició d’habitatges o la construcció d’habitatges nous i se centra –almenys sobre el 

paper– en els ajuts al lloguer i la rehabilitació. El Pla estatal 2018-2021, vigent en el moment d’elabora-

ció de l’informe, persisteix en l’adaptació del sistema d’ajuts a les necessitats socials del moment i prio-

ritza l’ús dels recursos disponibles en el foment del lloguer, d’una banda, i en la rehabilitació i regeneració 

urbana i rural, de l’altra. 

En relació amb l’àmbit autonòmic, el capítol repassa els continguts de la Llei 18/2007 i dels últims dos 

plans d’habitatge, definits per aquesta llei com els instruments temporals que han de determinar o con-

cretar les accions en matèria d’habitatge que són competència de la Generalitat. Tradicionalment, el pla 

català s’integrava en el pla estatal i el complementava, però en la darrera dècada això s’ha anat invertint. 

Així, ja des de l’any 2009, el pla estatal s’integra de manera subsidiària en el pla autonòmic. El Pla per 

al dret a l’habitatge 2009-2012 s’aprova en un moment en què ja s’ha iniciat la crisi econòmica, però no 

s’intueixen, encara, els efectes que tindrà en el sector de l’habitatge. Per la seva banda, el Pla per al dret 

a l’habitatge 2014-2018 posa l’accent en l’emergència habitacional i els programes socials a diferència 

dels plans anteriors, els quals es basaven principalment en els programes de foment de l’habitatge amb 
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protecció. Les descripcions dels plans d’habitatge d’àmbit estatal i autonòmic es complementen amb 

informació referida a la producció de normativa específica en matèria d’habitatge. 

El capítol 6 també presenta una extensa relació de les mesures i els instruments de la política d’habitatge 

a Catalunya. Aquest catàleg s’ordena segons un sistema de classificació que es mantindrà en altres parts 

de l’informe i que fa referència, d’entrada, a quatre àmbits d’actuació general: la promoció i l’accés a 

l’habitatge; els instruments per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge; el foment de la rehabilitació; i 

la regulació dels preus del lloguer privat. Sota aquesta lògica (i.e. accés, manteniment, rehabilitació i 

regulació) s’ordenen les mesures i els instruments vigents en el moment d’elaboració d’aquest informe, 

independentment de l’Administració pública a la qual pertanyen. Aquesta part del capítol es comple-

menta amb la descripció de les mesures de caràcter urgent que s'adopten durant l'estat d'alarma per 

garantir el dret a l'habitatge a les persones i famílies que han vist reduït els seus ingressos com a conse-

qüència de la crisi econòmica i sanitària provocada per la COVID-19. 

Pel que fa a les principals magnituds de les polítiques d’habitatge, el capítol presenta, en primer lloc, una 

sèrie de dades sobre el pressupost de la política d’habitatge a Catalunya. Destaca, en aquest sentit, la 

reducció dels recursos entre els anys 2008 i 2014 (i la lenta recuperació posterior) i el protagonisme que 

adquireixen les actuacions per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge. Aquest apartat continua amb 

un breu repàs a les dades sobre el parc d’habitatges destinat a polítiques socials, el qual ha experimentat 

una evolució positiva sobretot a partir de la creació del Fons d’habitatge de lloguer social l’any 2015. Tal 

com es pot constatar en el capítol, el parc d’habitatges cedits que és administrat per l’Agència de l’Habi-

tatge de Catalunya es nodreix principalment de les unitats procedents de les entitats financeres mentre 

que el parc públic de la Generalitat ho fa amb l’exercici del dret de tanteig i retracte.  

A continuació, es presenten les grans magnituds relatives a la promoció i accés a l’habitatge, als ajuts 

per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge i al foment de la rehabilitació. S’hi afegeix, en l’annex de 

l’informe, una l’anàlisi del Document per a l’aprovació inicial, de març de 2019, del Pla territorial sectorial 

d’habitatge de Catalunya (PTSHC). En relació amb el Programa de promoció i accés a l’habitatge, val a 

destacar l’augment de les actuacions i els recursos destinats a l’exercici del dret de tanteig i retracte, el 

qual permet compensar parcialment la pèrdua d’activitat que ha experimentat aquest tipus de programa, 

concretament en matèria d’habitatges amb protecció oficial. La reducció dels habitatges acabats amb 

protecció oficial ha comportat al mateix temps un canvi significatiu en el règim de protecció, de manera 

que l’any 2019 domina el lloguer amb opció de compra mentre l’any 2007 el règim majoritari era la 

compra. En acabar aquesta secció es presenta una estimació de la Generalitat que xifra el nombre d’ha-

bitatges protegits amb protecció vigent a 31 de desembre de 2019 en 128.444 (equivalents a 16,7 

habitatges per 1.000 habitants i al 4% dels habitatges principals). Pel que fa als ajuts per mantenir i 

evitar la pèrdua de l’habitatge, la mesura més destacada d’aquest programa –i de la política d’habitatge 

en el seu conjunt– són els ajuts que es concedeixen per al pagament de l’habitatge i, dins d’aquests, els 

ajuts destinats al pagament del lloguer, els quals absorbeixen el 89,7% del pressupost per a ajuts al 

pagament de l’habitatge l’any 2019. El Programa de foment de la rehabilitació, finalment, té com a com-

ponent principal les convocatòries anuals adreçades al parc privat, però tant aquestes com les que 

s’adrecen al parc públic de la Generalitat es troben a molta distància dels registres d’activitat i despesa 

del període 2007-2011. 

Experiències 

En el capítol 7 (“Experiències”), es presenta una sèrie d’experiències per fer efectiu el dret a l’habitatge 

corresponents a diversos àmbits territorials (local, català, estatal, europeu i internacional). Les experièn-

cies s’agrupen en els àmbits següents: promoció i accés a l’habitatge; foment de la rehabilitació; ajuts a 

les llars per accedir, mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge; i regulació dels preus del lloguer privat. La 

finalitat d’aquesta relació d’eines i estratègies és que puguin servir de referència o inspiració a la política 

d’habitatge a Catalunya per tal de millorar la realitat del país en l’àmbit de l’accés i el manteniment de 

l’habitatge. En aquest sentit, s’han de tenir en compte algunes qüestions de cara a l’extrapolació al con-

text català de les experiències que es presenten, com ara les diferències entre països pel que fa al model 
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de gestió de l’habitatge, al concepte d’habitatge social, a les dimensions dels parcs públics d’habitatge 

o a la despesa que es destina a polítiques d’habitatge. 

Per la importància que té la regulació dels preus del lloguer privat en el debat públic en el moment d'ela-

boració de l'informe, el capítol dedica un espai específic a aquesta qüestió i a la diversitat de models que 

s'han posat en marxa a diferents parts del món. Així, s’explica amb detall en què consisteixen les regula-

cions de “primera generació”, les regulacions de “segona generació” i les mesures que alguns autors i 

autores inclouen sota la categoria “tercera generació”. L’apartat es fa ressò dels arguments a favor i en 

contra d’aquests models, presenta algunes experiències rellevants i, finalment, identifica un conjunt de 

mesures que no regulen directament les rendes del lloguer però que influeixen en la seva evolució. 

Aportacions 

En el capítol 8 (“Aportacions”) es presenten els principals resultats de les dotze compareixences organit-

zades pel CTESC. Aquestes compareixences tenien com a objectiu complementar els coneixements ad-

quirits a través de les fonts documentals mitjançant les aportacions d'un conjunt variat de persones ex-

pertes en matèria d'habitatge. Les compareixences s'han estructurat al voltant d'una sèrie d'inputs (des 

del dret a l'habitatge fins a la col·laboració publicoprivada i del Tercer Sector Social) que han servit per 

estimular la generació d'un material documental molt ric en idees i continguts. Les aportacions dels i les 

compareixents apareixen intercalades al llarg dels diferents capítols de l'informe en funció de la temàtica 

a què fan referència, llevat de les propostes que van formular per fer efectiu el dret a l'habitatge, les 

quals es presenten de forma separada al capítol 8. Les recomanacions s'ordenen en dos grans temes: 

en primer lloc, "política sobre el dret a l'habitatge" i, en segon lloc, "mesures i instruments per a una 

política d'habitatge".  

En el primer cas, les recomanacions fan referència als aspectes generals de l’orientació que s’hauria de 

donar al sistema d’habitatge de Catalunya, fent-lo més sensible a les necessitats de les famílies i les 

persones. És en aquest sentit que es recomana reforçar la regulació del mercat a través de la intervenció 

dels poders públics; consensuar un pacte nacional per l'habitatge amb un horitzó de compromís i estabi-

litat; establir relacions de col·laboració i confiança entre els actors; i atendre les necessitats d’habitatge 

de manera transversal (en connexió amb altres àrees com la salut i el treball) i inclusiva (sense deixar de 

banda la població més vulnerable que no sempre ha accedit a determinades polítiques, com ara els 

habitatges amb protecció o els ajuts per al pagament del lloguer). 

En el segon cas, les recomanacions fan referència a les mesures o els instruments que s'haurien d'im-

pulsar per millorar l'accés i el manteniment de l'habitatge i, en definitiva, per fer efectiu el dret a l'habi-

tatge a Catalunya. Aquestes propostes inclouen: 

Fomentar la construcció d’habitatges en general i amb protecció en particular 

Superar la visió local de la política d’habitatge i emmarcar-la en continus territorials més grans 

Afavorir l’habitatge amb protecció i la diversitat dels barris a través de les reserves de sòl 

Mobilitzar el parc d’habitatges buits i utilitzar el dret de tanteig i retracte per incrementar l’oferta 

pública d’habitatge 

Incrementar els pressupostos públics, millorar les condicions d’accés al finançament i revisar la 

fiscalitat que penalitza els projectes d’habitatge amb finalitats socials i desincentiva l’activitat del 

sector 

Diversificar el règim d’accés a l’habitatge a través de foment del lloguer i de figures innovadores 

com la cessió d’ús 
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Adoptar el model d’atenció “Housing First” com a fórmula d’accés a l’habitatge per a les persones 

sense llar 

Atendre adequadament les situacions (de risc) d’exclusió residencial amb una combinació de 

recursos econòmics i acompanyament social 

Vetllar perquè el parc d’habitatges compleixi amb les condicions d’habitabilitat i seguretat 

Protegir les persones davant de situacions de pobresa energètica 

Fomentar la rehabilitació com a instrument per incrementar el parc d’habitatges amb protecció i 

millorar la qualitat dels barris 

Valorar la possibilitat de regular els preus del lloguer privat a través de sistemes de segona ge-

neració acotats en el temps i l’espai 

Consideracions i recomanacions 

Finalment, en el capítol 9, el CTESC elabora un conjunt de consideracions basades en l’informe i proposa 

al Govern una sèrie de recomanacions les quals es reprodueixen íntegrament a continuació. 

1.1. EL DRET A L’HABITATGE 

El dret a l’habitatge i el sistema econòmic 

Al llarg de l’informe s’han posat de manifest les dificultats per fer efectiu el dret a l’habitatge a Catalunya. 

Aquesta realitat ha generat una preocupació àmpliament compartida que justifica la iniciativa del CTESC 

per dur a terme un informe en aquest àmbit. Probablement, el repte polític més important és desenvolu-

par les capacitats necessàries per proporcionar habitatges més assequibles, és a dir, a un cost proporci-

onal als ingressos de les llars, de manera que no les aboqui a situacions de risc d’exclusió residencial. 

Aquest repte és particularment rellevant en aquells llocs on el mercat de l’habitatge està més tensionat, 

fet que habitualment coincideix amb els pols d’atracció econòmica, demogràfica i laboral. El dret a l’ha-

bitatge no suposa només garantir un sostre a la població, sinó que remet directament al predicament de 

l’“habitatge digne”, és a dir, “segur” i “adequat”, segons la terminologia de la FEANTSA. 

Alhora, el dret a l’habitatge no es pot desvincular d’un dret més ampli com el “dret a la ciutat” o, més 

holísticament, el “dret a habitar”, entès com la interdependència d’un conjunt de drets que afecten tota 

la ciutadania (independentment del seu poder econòmic, gènere, edat, estat de salut, etc.) i que van més 

enllà de l’habitatge: el dret a la mobilitat, a gaudir d’equipaments i serveis, a disposar d’espai públic, a 

la seguretat i a l’accessibilitat (Parés, 2019). En definitiva, moltes veus consideren que l’habitatge s’hau-

ria de tractar de la mateixa manera que l’educació o la sanitat, és a dir, com un dret bàsic i universal. 

A l’informe també ha quedat palès que la possibilitat de garantir el dret efectiu a l’habitatge no només 

depèn de les “polítiques d’habitatge” en sentit estricte, sinó que està condicionada pels sistemes d’ha-

bitatge de cada país, pels models immobiliaris, per les polítiques de sòl, pel planejament urbanístic i, en 

darrera instància, per les tendències internacionals que estan transformant el rol de l’habitatge al món. 

Tal com indiquen Madden i Marcuse (2018, p. 50-57), el procés a través del qual el sistema i la política 

d’habitatge es troben fortament condicionats pel sistema immobiliari s’explica per tres tendències gene-

rals interconnectades: en primer lloc, per la desregulació immobiliària; en segon lloc, per la financiaritza-

ció de l’habitatge; i, en tercer lloc, per la globalització creixent del mercat de l’habitatge. Entre altres 
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conseqüències, aquestes tendències contribueixen a desvincular el preu de l’habitatge dels salaris del 

mercat de treball local (Madden i Marcuse, 2018, p.68 i 69).  

En el cas espanyol, cal recordar que el model immobiliari es configura durant l’etapa del desenvolupisme 

franquista i que, en essència, va mantenir els seus elements més característics fins i tot després de la 

transició democràtica i de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea (Naredo 2010, Jiménez i Fernández, 

2014, Rodríguez i Espinoza, 2017). D’aquest llegat, hi ha almenys dues característiques distintives del 

model immobiliari espanyol: “l’hegemonia d’una cultura propietarista en matèria d’habitatge, en què la 

propietat constitueix una prioritat de les polítiques públiques, i l’impuls del sector de la construcció com 

a palanca del creixement econòmic” (Rodríguez i Espinoza, 2017, p. 19). 

El dret a l’habitatge i el marc normatiu 

Partint de la revisió de la normativa sobre el dret a l’habitatge del capítol 3 de l’informe, es pot afirmar 

que en l’àmbit internacional s’han assolit fites importants en la configuració de l’habitatge com a dret 

fonamental, però que a Catalunya i a l’Estat Espanyol encara resta molt de camí per reconèixer aquest 

dret de la mateixa manera. 

La Constitució espanyola (CE) ha regulat el dret a l’habitatge com a principi rector de la política econòmica 

i social (article 47) i, per tant, només pot ser al·legat davant la jurisdicció ordinària d’acord amb les lleis 

que el desenvolupen. A Espanya no hi ha cap norma de rang estatal que configuri l’habitatge com un dret 

subjectiu. Perquè fos així, s’hauria de dur a terme una interpretació sistemàtica que vinculi el dret a 

l’habitatge amb altres drets fonamentals o bé una reforma de la CE que atribueixi a l’habitatge el caràcter 

de dret fonamental, tal com suggereixen alguns autors i autores. 

De tota manera, l’article 47 CE sí que introdueix elements molt valuosos per a les polítiques públiques 

d’habitatge, atès que insta els poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les normes 

corresponents per fer efectiu el dret a l’habitatge, regulant la utilització del sòl d’acord amb l’interès 

general per tal d’impedir les pràctiques especulatives. 

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dota al Govern de Catalunya de les competències 

exclusives en matèria d’habitatge, incloent en aquesta la promoció pública d’habitatges. En aquest con-

text, cal subratllar la importància política que va tenir la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, la qual va tenir un caràcter innovador en reconèixer l’habitatge com un servei d’interès gene-

ral. Aquesta llei només va establir obligacions de mitjans, no de resultats, la qual cosa impedeix deman-

dar l’Administració pública perquè un jutge exigeixi el lliurament immediat d’un allotjament. No és irrelle-

vant constatar que va néixer en un context històric advers (just abans de l’esclat de la crisi econòmica 

de 2008) que va impedir la seva implementació pràctica. A banda de no tenir desenvolupament regla-

mentari, la llei va ser desproveïda d’alguns dels seus aspectes més importants en successives modifica-

cions legislatives, ja en plena crisi. 

Les normatives que s’han aprovat a Catalunya amb posterioritat a la Llei 18/2007 han emfasitzat la 

necessitat de mesures per facilitar l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, la darrera iniciativa ha estat el 

Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Aquest 

decret incorpora elements que poden incidir en una resposta millor a les dificultats per accedir a un 

habitatge i mantenir-lo. Té per objecte incrementar de manera efectiva l’oferta general d’habitatges a 

preus més assequibles i, en especial, d’habitatges amb protecció pública en règim de lloguer, així com 

facilitar-ne l’accés a la població sense recursos econòmics suficients. Cal tenir el compte que el TC, a la 

seva sentència 16/2021, ha declarat inconstitucionals els articles que tipifiquen com a supòsit d’incom-

pliment de la funció social d’habitatge la seva desocupació permanent i estableixen mesures coactives 

per al seu compliment, així com els que fan extensiva l’obligació d’oferir habitatges de lloguer social en 
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determinats supòsits. En canvi, però, el TC no ha suspès les mesures que fan menció a l’índex de refe-

rència de preus de lloguer i constata que “no pot negar-se la possible influència d’aquests índexs com a 

“criteris orientadors que puguin contribuir a ordenar el mercat de l’habitatge””.1  

El CTESC reconeix el punt d’inflexió que representa el Decret llei 17/2019. Aquesta norma suposa un 

canvi de tendència i impulsa la funció social de l’habitatge, alhora que incorpora elements que permeten 

protegir millor als col·lectius més vulnerables. En concret, es poden destacar els següents:  

Implica per als grans tenidors una obligació més gran de promoció d’habitatge social adreçat a 

persones en situació de vulnerabilitat social 

Defineix legalment el concepte de gran tenidor 

Incorpora l’obligatorietat de reflectir l’índex de referència dels preus del lloguer en la publicitat i 

els contractes que se signin 

Facilita la creació de consorcis i oficines per a la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a 

l’habitatge 

Disposa que els habitatges amb protecció oficial se subjectin a un preu de venda calculat de 

manera més objectiva 

Augmenta el percentatge d’habitatge amb protecció i es reconsideren les qualificacions de sòl 

d’habitatge de protecció pública 

Per últim, és pertinent esmentar que una part de la legislació autonòmica espanyola, com ara la llei basca 

d’habitatge de 2015 o la valenciana de funció social de l’habitatge de 2017, ha seguit el camí de reco-

nèixer l’habitatge com un dret subjectiu, tot i que encara no existeixen dades sobre la seva aplicació 

pràctica.  

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

1. Avançar decididament envers el reconeixement de l’habitatge com a dret subjectiu. 

2. Donar compliment, per part del Govern de l’Estat, al mandat que emana de l’article 

47 CE, tot i les limitacions competencials que té sobre aquest tema. Concretament, 

el Govern de l’Estat hauria de jugar un paper més actiu en la promoció de les políti-

ques d’habitatge i en la lluita contra les pràctiques especulatives. 

3. Fer un ús més intensiu de les competències del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i, en aquest sentit, orientar el desplegament normatiu de manera que es faciliti 

l’accés a l’habitatge digne de manera efectiva. 

4. Garantir dotacions pressupostàries estables, periòdiques i suficients per poder dur a 

terme les recomanacions anteriors. 

 
1 Vegeu Sentència 16/2021 de 28 de gener de 2021. Recurs d’inconstitucionalitat 2577-2020, interposat per més de cinquanta diputats del 

Grup Parlamentari Popular del Congrés respecte dels Decrets lleis del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de 

mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica l’anterior, i l’acord del Parlament de Catalunya 

de convalidació del Decret llei 1/2020. BOE núm. 46, de 23.02.2021. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
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1.2. LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE A CATALUNYA 

L’any 2018, a Catalunya hi ha 3.030.025 habitatges principals segons el Ministeri de Foment (el 77,2% 

del parc total). Malauradament, no es disposa de dades convincents sobre el nombre d’habitatges buits. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (OH-B, 2018a) en va estimar 

10.052 a partir del Cadastre del 2018 (l’1,3% del parc total), mentre que el Cens del 2011 donava una 

xifra de 88.259 (el 10,9% del parc total). Malgrat els set anys de lapse, aquesta divergència tan gran 

porta a plantejar-se la possibilitat d’una sobreestimació de la dimensió del parc d’habitatges buits de 

Catalunya segons el Cens de 2011: l’11,6% del parc total. 

Per a l’any 2019, l’Idescat estima la població de Catalunya en 7.619.494 persones i el nombre de llars 

en 3.012.500, la qual cosa dona una grandària mitjana de la llar de 2,53 persones.  Al llarg de les darre-

res dècades, aquesta grandària s’ha anat reduint. Tal com s’indicava en l’informe del CTESC (2018) 

sobre Polítiques de suport a les famílies, s’ha incrementat la diversitat de les llars segons nucli i, per tant, 

de les estructures familiars. En el període 2007-2019 les tipologies de llars que han guanyat pes són les 

unipersonals (6,6 punts percentuals, amb una representació del 26,1%), les mares soles amb fills/es 

(1,1 p.p.) i els pares sols amb fills/es (1,0 p.p). Tot i això, el 58,3% de les llars són parelles amb o sense 

fills/es. 

Segons l’Idescat, el nombre de llars projectades en l’escenari mitjà per l’any 2035 se situaria al voltant 

de 3.344.000, unes 20.000 llars anuals més a partir del 2020. En aquest escenari també s’observa la 

continuïtat en la reducció progressiva de la dimensió mitjana de la llar fins a les 2,3 persones. Aquestes 

projeccions contrasten amb l’activitat de la construcció residencial, la qual manté un ritme molt per sota 

del que hi havia durant la primera meitat dels anys 2000. Així, l’any 2019, el nombre d’habitatges iniciats 

(14.549) representa l’16,7% del 2006, mentre que el nombre d’habitatges acabats (8.831) representa 

l’11,4%, unes xifres molt allunyades de les necessitats apuntades anteriorment. 

Al mateix temps, el nombre de llars que tenen el seu habitatge en propietat s’ha anat reduint al llarg dels 

últims anys. Així, s’ha passat del 79,1% de l’any 2001 al 68,6% del 2019, més de 10 p.p de diferència. 

Paral·lelament, l’habitatge de lloguer ha crescut des del 16,6% de l’any 2001 fins al 26,7% del 2019. 

Amb aquestes xifres, l’any 2019 Catalunya ocupa una posició intermèdia en el context de la UE pel que 

fa al pes del règim de lloguer. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’OH-B (2018a) estima que el 68,9% dels habitatges de lloguer són 

propietat de persones físiques i comunitats de béns, mentre que les persones jurídiques en són propie-

tàries del 24,3%. Les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre només en són propie-

tàries del 5,2 i l’1,1%, respectivament. Les institucions religioses posseeixen el 0,5% dels habitatges de 

lloguer de la ciutat (OH-B, 2018a). Aquesta distribució de la propietat de l’habitatge de lloguer a Barce-

lona es pot interpretar com un reflex de la posició baixa que ocupa el “lloguer social”2 a Catalunya dins 

del context de la UE. 

Cal tenir present que les dades relatives a la transformació de l’estructura i la dimensió de les llars, la 

previsió de noves llars projectades en l’escenari mitjà i a la tendència vers l’increment de la demanda 

d’habitatge de lloguer proporcionen una informació molt valuosa sobre les necessitats que el sistema i 

la política d’habitatge haurien de satisfer a mitjà termini. 

D’altra banda, pel que fa a les transaccions, el mercat de l’habitatge lliure nou ha superat els preus que 

tenia a l’inici de la crisi mentre que el mercat de compra de l’habitatge lliure usat no ho ha fet. Entre els 

anys 2014 i 2020, i en coincidència amb l’inici de la recuperació econòmica, els preus de compra de 

l’habitatge total han pujat el 28,9% al conjunt de Catalunya. Ara bé, el mercat és divers i no es produeix 

la mateixa tendència a tot el territori. A l’Àmbit metropolità de Barcelona, la taxa de creixement s’ha situat 

 
2 En les fonts d’informació a escala europea, l’“habitatge social” és una categoria que fa referència a l’habitatge de lloguer a preus més asse-

quibles, incloent l’habitatge de lloguer amb finalitats socials. 
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molt per sobre de la mitjana (38,7%), mentre que a Terres de l’Ebre i a l’Alt Pirineu i Aran els preus han 

augmentat l’1,3% i el 6,1% respectivament.  

Les dificultats per accedir a un habitatge de propietat explica, en part, el creixement del nombre de con-

tractes de lloguer. L’any 2020, el volum de nous contractes de lloguer ha multiplicat per 1,7 el volum que 

hi havia el 2008. Enmig d’aquest context, el lloguer mitjà contractat es posiciona lleugerament per sobre 

del que hi havia al començament de la crisi. Ara bé, aquesta dada no amaga que en el període 2014-

2020 el creixement hagi estat el 36,1% en el conjunt de Catalunya. Tal com succeeix en les compraven-

des d’habitatge, aquests increments han estat desiguals en el territori i novament l’Àmbit metropolità de 

Barcelona és on més han pujat els preus dels nous contractes de lloguer, concretament el 39,6%, si bé 

el creixement respecte del 2008 ha estat del 12,7%. El Penedès també ha tingut un creixement dels 

preus del lloguer 2014-2020 superior a la mitjana (36,8%) amb un increment 2008-2020 del 5,0% 

Entre els factors explicatius de les tendències alcistes, hi figura la disminució de la promoció d’habitatges 

amb protecció. En aquest sentit, el nombre d’habitatge acabats amb protecció oficial s’ha reduït dels 

5.896 que es van qualificar de mitjana en el període 2007-2011 fins als 945 de l’any 2019. L’informe 

també s’ha fet ressò de l’efecte de les economies de plataforma en els mercats de l’habitatge. Segons 

García, Jofre, Martínez et al. (2019), l’activitat d’Airbnb entre els anys 2012 i 2016 ha fet augmentar el 

lloguer contractat l’1,9% en els barris de Barcelona que analitzen en el seu estudi, alhora que ha fet 

créixer els preus de les compravendes d’habitatges lliures usats el 5,3%. Aquestes taxes són més eleva-

des en els barris més turístics de la ciutat, de manera que assoleixen el 7% en el cas del lloguer contractat 

(una desena part del creixement total) i el 19% en el de les compravendes (dues terceres parts del crei-

xement total). Segons els autors i autora, l’increment dels preus s’explica principalment per la reducció 

del nombre d’habitatges amb finalitat residencial que provoca la presència i activitat d’Airbnb a la ciutat. 

Així mateix, la situació econòmica global, en un context de tipus d’interès baixos, fa que la inversió im-

mobiliària sigui una opció comparativament rendible. Això ha provocat una entrada molt important de 

capital inversor que ha propiciat la compra i venda d’immobles per part de nous actors els quals, en 

alguns casos, han dut a terme estratègies especulatives. 

Finalment, cal posar de manifest que les fonts estadístiques disponibles en relació amb la monitorització 

de preus de l’habitatge són diverses: si bé en el cas dels preus del lloguer, l’Institut Català del Sòl (IN-

CASÒL) publica dades fiables, en el cas del preu de venda hi ha una multiplicitat de fonts (INE, Col·legi de 

Notaris, Registradors de la Propietat, Ministeri, etc.) no sempre coincidents en les seves aportacions, la 

qual cosa dificulta el seguiment de l’evolució dels preus, així com el disseny acurat de les polítiques 

d’habitatge. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

5. Adaptar les polítiques d’habitatge als canvis demogràfics que han transformat la composició de les llars 

catalanes, entre les quals hi ha moltes llars unipersonals (sovint de persones grans) o amb diversos 

nuclis familiars (famílies diferents que viuen al mateix habitatge). 

6. Establir, per part del Govern de la Generalitat, un conjunt d’indicadors estadístics que permeti copsar 

amb rigor l’evolució dels preus de l’habitatge i faciliti el disseny acurat de les polítiques públiques.  

7. Prendre les mesures necessàries dins de l’àmbit competencial corresponent per limitar les pràctiques 

especulatives a l’entorn de l’habitatge. En concret, es recomana eliminar els incentius fiscals que afa-

voreixin l’especulació i, contràriament, millorar el règim fiscal de l’activitat que fomenta la funció social 

de l’habitatge. 

8. Incrementar i professionalitzar el parc d’habitatges de lloguer. 
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Les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo 

En aquest context, el paper de les polítiques públiques és imprescindible per esmorteir les dificultats per 

accedir a l’habitatge i mantenir-lo. En l’informe s’han recollit alguns dels factors que expliquen les causes 

d’aquestes dificultats. El factor essencial és la diferència creixent entre el preu de l’habitatge i la renda 

familiar disponible que té lloc a partir de l’any 2014. Això fa que moltes famílies hagin de destinar un 

percentatge molt elevat dels seus ingressos al pagament de les despeses d’habitatge. De fet, en el perí-

ode 2015-2020, els anys de sou necessaris per comprar un habitatge han augmentat de 6,9 a 8,5 al 

conjunt de Catalunya i de 9,3 a 12,1 a la ciutat de Barcelona. En la mateixa línia, la quota hipotecària 

per a la compra d’un habitatge sobre el sou passa del 30,1% al 34,5% al conjunt de Catalunya, mentre 

que a la ciutat de Barcelona la xifra s’eleva des del 36,3% al 40,2%.  

Com posa de manifest l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB), l’any 2018, una llar 

amb uns ingressos equivalents a 2,5 Salaris Mínims Interprofessionals (SMI) (uns 2.146€ nets al mes) 

només podia accedir a un habitatge en propietat de segona mà, destinant menys del 30% del seu salari, 

a 12 de 33 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (de tres no n’hi ha dades), i només a 1 dels 

10 districtes de la ciutat de Barcelona, sempre que disposés d’uns estalvis de 83.603€, l’equivalent a 

3,2 anys d’ingressos (O-HB, 2018). Amb els mateixos ingressos anteriors i destinant menys del 30% al 

pagament de l’habitatge, només podria accedir a un habitatge de lloguer a 5 dels 36 municipis metropo-

litans i a cap districte de Barcelona. 

Un altre indicador descriptiu de les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo és el de la taxa de 

sobrecàrrega de les despeses de l’habitatge. Aquesta taxa mesura el percentatge de població que viu en 

llars que han de destinar més del 40% dels seus ingressos al pagament de les despeses de l’habitatge, 

incloent els subministraments associats. A Catalunya, l’any 2016, la taxa global de sobrecàrrega (inde-

pendentment del règim de tinença) era de l’11,1%, idèntica a la de la UE-28. La taxa de sobrecàrrega de 

les despeses de l’habitatge en propietat era del 3,6%, en comparació amb el 5,6% (propietats totalment 

pagades) i el 4,2% (propietats amb pagaments ajornats) a la UE-28 l’any 2018. Quant a l’habitatge de 

lloguer a preus de mercat, la taxa de sobrecàrrega era de 37,7%, 9,7 p.p. per sobre de la xifra a la UE-

28. La inseguretat residencial més elevada es concentra en el lloguer i, per tant, afecta més els col·lectius 

que en fan més ús, com ara les persones joves i les més vulnerables des del punt de vista econòmic. La 

inseguretat residencial es considera una situació d’exclusió residencial que pot afectar altres dimensions 

de la vida com la salut, les relacions socials o la planificació vital (Módenes, 2019). 

La manca d’una oferta suficient d’habitatges amb protecció, a preus més assequibles i/o amb finalitats 

socials fa que no hi hagi un contrapès real dels preus de mercat. Com es comentarà més endavant, 

l’evolució dels preus de l’habitatge és una tendència difícilment reversible a mitjà termini si es té en 

compte la despesa comparativament baixa que representen les polítiques d’habitatge a Catalunya i l’Es-

tat Espanyol.  

La manca d’habitatges per sota del preu de mercat s’ha agreujat com a conseqüència del que Bermúdez, 

Díaz, Feu et al. (2018) anomenen –citant a Sisternas (2018)– la “privatització silenciosa” dels habitatges 

amb protecció mitjançant la seva desqualificació i introducció en el mercat lliure. Un exemple remarcable 

és el que va proporcionar Carme Trilla durant la seva compareixença en el Grup de Treball del CTESC: 

dels 750.000 habitatges que s’han construït a la ciutat de Barcelona des de la segona meitat del segle 

XX, aproximadament el 50% s’ha fet sota alguna modalitat de protecció. L’any 2018, però, només 17.000 

d’aquests habitatges (a l’entorn del 2,3%) conservaven la protecció original.  

Altres factors explicatius de l’escassetat de l’oferta d’habitatges amb algun tipus de protecció i, més 

concretament, del lloguer més assequible i/o amb finalitats socials són les dificultats de finançament de 

les promocions, la fiscalitat no estimuladora d’aquest tipus d’oferta i les dificultats per gestionar el parc 

públic d’habitatges. A tot això, cal afegir un dèficit que no contribueix a atenuar el risc d’exclusió residen-

cial: la manca de coordinació entre les polítiques d’habitatge, socials i sanitàries i el conseqüent impacte 

negatiu en la capacitat que tenen les persones i les famílies més vulnerables per exercir els seus drets. 
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A més, les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo no es poden desvincular dels problemes eco-

nòmics, socials i laborals que afecten moltes persones i famílies, entre els quals cal destacar un poder 

adquisitiu baix (propiciat en bona mesura per les polítiques de devaluació salarial practicades al nostre 

país com a estratègia competitiva per sortir de la crisi), la manca d’una xarxa social sòlida, unes condici-

ons laborals precàries o la pèrdua del lloc de treball, entre d’altres. 

Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’any 2019 hi havia a Catalunya 90.440 llars 

en les quals cap persona no percebia ingressos de caràcter laboral (ni ingressos laborals ni prestacions 

de caràcter contributiu). L’augment d’aquestes llars en comparació amb l’any 2008 ha estat del 53%, 

una diferència que evidencia l’empobriment progressiu que han experimentat moltes llars catalanes du-

rant el període que va des de l’inici de la darrera crisi econòmica fins el moment d’elaboració d’aquest 

informe. En el mateix sentit, la taxa AROPE (que mesura el risc de pobresa i exclusió social) és del 24,4% 

en el cas de les persones de 16 a 64 anys que viuen a Catalunya. Aquestes dades conviden a pensar 

que una part important de la població catalana té dificultats serioses per fer front a les despeses relaci-

onades amb l’accés i el manteniment de l’habitatge. 

Finalment, algunes veus també relacionen els problemes actuals en matèria d’habitatge amb les carac-

terístiques del sistema i les polítiques d’habitatge. Entre aquestes es poden mencionar l’orientació d’al-

guns instruments cap a la satisfacció de les necessitats de les rendes mitjanes alhora que es desatenen 

algunes de les necessitats de les rendes més baixes; la internacionalització recent del mercat de l’habi-

tatge i l’emergència de nous operadors; i la pèrdua d’oportunitats que ha representat el fet de no haver 

posat en mans de les administracions i el Tercer Sector Social un volum més gran d’habitatges proce-

dents de les entitats financeres rescatades amb fons públics. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

9. Incrementar efectivament la protecció de les famílies per prevenir situacions de risc 

d’exclusió residencial derivades de la inseguretat que pot suposar haver de fer front 

a la sobrecàrrega de les despeses d’habitatge. S’haurien de protegir especialment 

les persones i famílies vulnerables que han de destinar més d’un percentatge deter-

minat dels seus ingressos al pagament d’aquestes despeses. El percentatge màxim 

d’esforç relatiu que es consideri segur hauria de variar en funció dels ingressos, de 

manera que seria més baix a mesura que es redueix la renda disponible de les llars. 

Com a referent mitjà, cal tenir present que es considera insegura la situació en què 

una llar ha de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament de les despe-

ses d’habitatge, incloent els subministraments associats. 

10. Implantar una línia pressupostària que permeti a les persones propietàries amb difi-

cultats econòmiques per poder pagar la hipoteca, sota determinades circumstàn-

cies, vendre el seu habitatge a l’Administració pública per convertir-se en arrendatà-

ries d’habitatges amb protecció, evitant així l’execució de la hipoteca i el consegüent 

desnonament. 

Habitatge, exclusió i salut 

Com bé s’indica a Agulles (2019, p. 271), cal comprendre l’exclusió residencial com “un procés actiu que 

enfonsa les seves arrels en l’accés desigual al mercat de l’habitatge, i que entronca així amb els proces-

sos de fragmentació social i despossessió de llarg abast”. En la mateixa línia, Amore (2013, p. 232) 

subratlla que l’exclusió residencial o “privació severa d’habitatge” és resultat de “la falta d’accés a un 

habitatge mínimament adequat”. 

Per la seva banda, l’informe de la Fundació FOESSA (2019a) conclou que l’any 2018 el 27,9% de la 

població catalana es troba en alguna de les vuit situacions d’“exclusió de l’habitatge” previstes en el seu 
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sistema d’indicadors, el qual s’inspira en la Tipologia ETHOS de la FEANTSA. Més concretament, es cal-

cula que el 4% de la població catalana viu en un “habitatge insegur” i que el 15,9% ho fa en un “habitatge 

inadequat”. Els dos problemes d’exclusió més freqüents són l’amuntegament greu i les despeses exces-

sives en habitatge, i tots dos han crescut entre els anys 2013 i 2018 fins al punt d’afectar el 12,6 i el 

12,4% de la població, respectivament.  

Partint d’aquestes dades, no és sorprenent constatar que el 25,4% de la població catalana s’hagi vist 

obligada a reduir les despeses fixes de la llar durant els dotze mesos anteriors a la realització de l’en-

questa de la Fundació FOESSA i que l’11,4% hagi rebut avisos de talls de llum, aigua o telèfon. Cal tenir 

present que, a diferència de la Tipologia ETHOS, el sistema d’indicadors de la Fundació FOESSA no cap-

tura les situacions més extremes d’exclusió residencial, com ara el sensellarisme. 

L’exclusió residencial no es reparteix de manera equitativa sinó que varia en funció dels ingressos, l’edat, 

el gènere o la salut de les persones, entre d’altres variables. Pel que fa a les persones amb discapacitat, 

un estudi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (IMPD, 2019) ha 

calculat que el sobrecost econòmic mitjà de les persones amb discapacitat i les seves famílies se situaria 

entre 17.700 i 41.200 euros anuals, incloent les despeses d’adaptació dels habitatges. També és signi-

ficatiu l’elevat risc d’exclusió residencial que experimenta una part important de les persones grans. 

D’acord amb les dades disponibles pel conjunt de l’Estat, l’any 2018 el 20,1% de les persones de 65 

anys i més viuen en situació de vulnerabilitat residencial extrema, especialment les de 75 anys i més 

(Lebrusán, 2019). En la mateixa línia, la Fundació FOESSA (2019b) constata l’existència d’una correlació 

elevada entre la insalubritat de l’habitatge, la tinença en precari i l’entorn degradat, d’una banda, i l’edat 

de les persones, de l’altra. 

En el capítol 5 de l’informe s’inclou una aproximació qualitativa a l’experiència de l’exclusió residencial 

basada en el treball de Bermúdez, Díaz, Feu et al. (2018, p. 5). La situació de les persones sense sostre 

o amb sostre però sense llar és especialment colpidora és. Tal com afirmen els autors i autores, es tracta 

de les persones que no tenen una llar i que “transiten entre viure al carrer, en albergs i en pisos de 

relloguer, [de] famílies que s’amunteguen en una habitació, que no saben quan hauran d’agafar les seves 

pertinences i buscar un altre lloc, un altre barri, una altra escola per als fills [i, en definitiva,] desarrelar-

se...”.  

Paral·lelament, la Fondation Abbé Pierre i FEANTSA (2019) critiquen les mancances dels allotjaments 

d’emergència a Europa i interpreten la seva existència com una manifestació de la incapacitat de les 

polítiques públiques per prevenir la pèrdua de l’habitatge i com un causant més de la cronificació del 

sensellarisme. Davant del creixement d’aquest fenomen en el conjunt d’Europa, l’informe remet a l’exem-

ple de Finlàndia com a únic país on la tendència s’ha revertit gràcies al desplegament del model del 

Housing First. 

Finalment, cal afegir que cada vegada es genera més coneixement sobre els efectes negatius que té 

l’exclusió residencial i, més concretament, l’habitatge inadequat en la salut de les persones. També ha 

estat demostrada la relació que hi ha entre pobresa, habitatge inadequat i malalties cròniques (Bonnefoy, 

2007 i Braubach, Jacobs i Omandy, 2011). De la mateixa manera, més recentment s’ha investigat la 

influència positiva que exerceix la millora de l’entorn (inversió urbana) i, sobretot, dels habitatges (reha-

bilitació) en la salut de les persones (Thomson, 2011).  

A Catalunya, Novoa, Ward, Malmusi et al. (2013) constataven que, en el seu conjunt, les famílies ateses 

per Càritas Diocesana de Barcelona vivien en condicions molt precàries i presentaven un estat de salut 

molt pitjor que la població del conjunt de la ciutat. Al mateix temps, la població adulta i menor atesa per 

aquesta institució feia un ús més gran dels serveis d’urgències que la població general de referència i 

els infants utilitzaven menys els serveis d’atenció primària. Els factors explicatius d’aquests fets es rela-

cionen amb les condicions de precarietat econòmica i residencial, la inestabilitat de l’habitatge i/o els 

problemes de documentació. 
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Aquestes dades i les que aporten altres organitzacions com l’associació caritativa Shelter a Anglaterra 

són rellevants perquè posen de relleu que l’exclusió residencial perjudica la salut física i mental de les 

persones i els infants, així com la igualtat d’oportunitats davant l’escola, el treball i el desenvolupament 

personal. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

11. Fomentar la coordinació entre les polítiques d’habitatge, socials, laborals, educatives 

i sanitàries a l’hora d’atendre les persones en situació d’exclusió residencial. 

12. Combatre la precarietat laboral, atès que ha de formar part important de les propos-

tes per defensar el dret a l’habitatge. Les condicions de precarietat laboral (flexibili-

tat, temporalitat, etc.) són incompatibles amb les exigències que imposa el mercat 

privat per accedir a un habitatge. Cal assegurar condicions dignes de treball per tal 

que els treballadors i treballadores siguin capaços de donar cobertura a las seves 

necessitats bàsiques i a les de la seva família, promovent la seva autonomia i dignitat 

humana.  

13. Incrementar el nombre d’habitatges específics per a persones sense llar per poder 

prioritzar el model Housing First a través de la col·laboració entre l’Administració pú-

blica i les entitats socials. 

14. Ampliar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió i l’adjudicació d’habitatges amb protecció 

per a contingents especials, amb l’objectiu d’atenuar les situacions d’exclusió resi-

dencial més extremes com el sensellarisme, així com les situacions creixents d’inse-

guretat i inadequació residencial que afecten més intensament el benestar de les 

persones. 

15. Adaptar les actuacions en matèria d’exclusió residencial per atendre la diversitat de 

necessitats relacionades amb el nivell d’ingressos, la composició familiar, l’edat, el 

gènere, la salut i la discapacitat de les persones i altres formes de discriminació. Cal 

incloure aquesta diversitat en el disseny de les polítiques d’habitatge. De la mateixa 

manera, s’han d’implementar mesures orientades a fer efectiu el dret a l’habitatge i, 

per extensió, el dret a habitar, independentment de les característiques de les per-

sones i les unitats de convivència, en pro de la mixtura i la cohesió social. 

16. Fomentar les inspeccions tècniques i la rehabilitació d’habitatges per assegurar que 

les persones vulnerables i amb pocs recursos visquin en bones condicions d’acces-

sibilitat i habitabilitat 

17. Impulsar mesures d’acció positiva en l’accés a l’habitatge públic, garantint un per-

centatge de pisos accessibles. Alhora, les persones amb discapacitat s’han d’in-

cloure en les polítiques i ajuts municipals per al pagament del lloguer en tant que 

grup social vulnerable. 

18. Disposar d’un informe periòdic sobre les polítiques d’habitatge que tenen impacte 

en el col·lectiu de persones amb discapacitat física. Aquest informe hauria d’incloure: 

pressupost i obligacions reconegudes; nombre de sol·licituds, tant aprovades com 

denegades; ajuts a la rehabilitació; parc d’habitatges; i dades socioeconòmiques so-

bre les unitats de convivència amb persones amb discapacitat adjudicatàries. 

19. Incorporar a la Cartera de serveis socials, en la modalitat de suport a la Vida Inde-

pendent per a persones amb discapacitat física i intel·lectual, la promoció per accedir 
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a habitatges amb protecció i a les subvencions vinculades. En aquest sentit, cal po-

tenciar també la creació d’habitatge protegit amb suport a la Vida Independent, amb 

l’objectiu de promoure la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat 

que ho desitgin. 

20. Posar en marxa mesures de sensibilització, visibilització i formació adreçades a tots 

els agents que intervenen en el procés d’ampliació del parc d’habitatges accessibles 

en relació amb les necessitats d’habitatge de les persones amb discapacitat, i a la 

importància de complir amb la normativa associada als habitatges accessibles.  

21. Oferir a les entitats que treballen en el suport a persones amb diferents discapacitats 

la possibilitat d’optar a promocions que tinguin en compte les necessitats construc-

tives i funcionals dels col·lectius a què donen suport, potenciant en tot moment l’ac-

cessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva). 

1.3. LES POLÍTIQUES D’HABITATGE A CATALUNYA 

Els antecedents històrics 

A l’informe s’ha fet un repàs dels principals antecedents de les polítiques d’habitatge a Catalunya, els 

quals expliquen en gran mesura la situació actual en l’àmbit del dret efectiu a l’habitatge. A grans trets, 

fora de comptades excepcions ocorregudes especialment durant els darrers anys, la política d’habitatge 

practicada a l’Estat Espanyol no ha estat una política social sinó més aviat una política fiscal i de foment 

econòmic. Com afirmen Trilla i Bosch (2018, p. 21), la conjunció de marc legislatiu, finançament i políti-

ques públiques ha potenciat un sistema d’habitatge “en què el mercat lliure té una posició predominant 

i el sector públic desenvolupa un rol marginal centrat gairebé exclusivament en facilitar l’accés a la pro-

pietat”. 

Es poden identificar diverses fases en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge a Espanya. En 

primer lloc, una fase predemocràtica caracteritzada per un gran creixement de la població i una elevada 

mobilitat interna arreu del país que obté com a resposta una aposta decidida per la promoció pública i 

privada d’habitatges amb protecció i per la tinença en propietat. Així, fins el 1970, més del 60% dels 

habitatges van ser promoguts sota alguna forma de protecció pública. El gran gruix d’allò que podria 

haver esdevingut un parc públic d’habitatges es va anar privatitzant, entre d’altres mecanismes, a través 

de la possibilitat de desqualificació dels habitatges amb protecció i la seva incorporació al mercat. 

Més endavant, en l’etapa de transició democràtica es va produir una reducció de la dimensió mitjana de 

la llar, la qual cosa va mantenir la necessitat de nous habitatges. Paral·lelament, durant aquesta etapa 

es va debilitar la via del finançament per a la construcció d’habitatges amb protecció, a causa sobretot 

de la desaparició dels coeficients obligatoris de les caixes d’estalvis per finançar la promoció o adquisició 

dels habitatges i de la privatització del Banc Hipotecari d’Espanya. 

Amb l’inici de la democràcia, s’inicia el procés de descentralització de les competències de l’Estat cap a 

les comunitats autònomes, perd pes la promoció pública i es produeix un enfortiment de les regulacions 

sobre la fiscalitat i el finançament. Pel que fa a la fiscalitat, es van introduir beneficis fiscals per afavorir 

la propietat en detriment del lloguer, tot i que, més endavant (a l’any 1991), s’aprova una nova deducció 

fiscal per a les persones que vivien en règim de lloguer sota determinades condicions. Quant al finança-

ment, es va materialitzar en forma de préstecs qualificats, subsidiació dels tipus d’interès i subvencions 

personals per facilitar l’accés a l’habitatge enmig d’un context caracteritzat per forts increments dels 

preus i els tipus d’interès hipotecari.  

A més, en aquest escenari es va crear el règim especial de protecció oficial i es va posar en marxa un 

sistema de finançament qualificat per a l’adquisició d’habitatges adreçat específicament a famílies amb 
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ingressos comparativament baixos. Aquesta etapa finalitza amb una bombolla immobiliària de preus (no 

pas d’unitats noves) que acaba derivant en la crisi econòmica dels anys 1992-1997. 

El període 1997-2007 s’emmarca en l’escenari d’acompliment dels compromisos del Tractat de Maas-

trich, la gran davallada dels tipus d’interès aplicada per la UE i la gran oferta de crèdit per part de les 

entitats financeres, la qual cosa va conduir a una gran bombolla immobiliària, tan de preus com d’unitats 

noves. Addicionalment, durant aquests anys va tenir lloc l’arribada de població immigrada atreta pel crei-

xement econòmic i l’activitat en el sector de la construcció, la qual cosa va contribuir a sostenir la neces-

sitat d’habitatge. 

Tot i la gran producció d’habitatges nous i les condicions favorables per accedir al crèdit, l’increment 

constant dels preus de l’habitatge (tant nou com usat, de propietat i de lloguer) va fer que una part de la 

població tingués dificultats o no pogués accedir a l’habitatge, sobretot en el cas de les persones joves, 

grans, d’origen immigratori i en risc d’exclusió social. La llei catalana 18/2007 va voler fer front a aquesta 

situació introduint, entre d’altres coses, l’objectiu d’aconseguir un parc del 15% d’habitatges destinats a 

“polítiques socials” (és a dir, amb algun tipus de protecció i preus més assequibles) en un termini de 20 

anys. 

Malauradament, les possibilitats d’implementar aquesta llei es van veure frustrades davant del canvi 

sobtat d’escenari: la crisi financera iniciada l’any 2008 es va traduir, entre d’altres coses, en una aturada 

en sec del crèdit a l’habitatge i en el consegüent daltabaix del sector de la construcció, incloent els habi-

tatges amb protecció. La llei del dret a l’habitatge no es va desenvolupar reglamentàriament –fet que ha 

dificultat la seva aplicació efectiva–, alhora que va ser modificada per la llei 9/2011, de 29 de desembre, 

de promoció de l’activitat econòmica, a través de la qual es deroga o canvia en un sentit restrictiu més 

del 20% del seu contingut. 

Enmig d’aquest context, el Pla estatal d’habitatge 2013-2016 es va centrar en els ajuts al lloguer i la 

rehabilitació i va deixar de fomentar amb ajuts públics l’adquisició d’habitatges i la construcció de nous, 

llevat de quan es tractés d’habitatges públics en règim de lloguer. En el Pla estatal 2018-2021 s’incideix 

en els mateixos objectius i es posa una atenció especial en les persones en situació de desnonament o 

llançament del seu habitatge, així com en les persones joves, grans i amb discapacitat.  

A banda d’aquest pla convé destacar el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en 

matèria d’habitatge i lloguer, el qual estén els terminis de la pròrroga obligatòria i la tàcita dels contractes 

d’arrendament i es recuperen aquells establerts amb anterioritat a la reforma liberalitzadora de 2013, o 

sigui 5 anys per a les persones físiques i 7 per a les jurídiques. Pel que fa a la pròrroga tàcita, s’estableix 

que el contracte es renovarà anualment durant 3 anys més. 

La situació actual 

En el moment d’elaboració de l’informe, a Catalunya està vigent el Pla per al dret a l’habitatge 2014-

2018, el qual posa l’accent en l’emergència habitacional i els programes socials. El pla es composa de 

tres programes (el Programa social, el Programa de foment de la rehabilitació i el Programa d’habitatges 

amb protecció oficial) i d’un conjunt addicional de mesures com el suport a les oficines locals d’habitatge 

i borses de mediació per al lloguer social, l’Avalloguer, l’Ofideute i les Meses de valoració de les situacions 

d’emergències econòmiques i socials. Cal dir que els anys 2018 i 2019 han destacat per una inusitada 

activitat normativa relacionada amb l’accés a l’habitatge. Després de dos intents de decrets-llei avortats 

al Parlament, amb la consegüent inseguretat jurídica, el Decret llei 17/2019 aconsegueix la convalidació 

del Parlament. En les properes pàgines es destacaran les seves aportacions principals. 

De tota manera, tal com queda reflectit en l’informe, un element fonamental per dur a terme qualsevol 

política pública és el pressupost disponible. La crisi ha tingut un efecte devastador en la despesa de la 

política d’habitatge. En el cas de l’Estat, el pressupost va patir el daltabaix que representa passar dels 

1.606 milions de l’any 2009 als 679 milions del 2019. 
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A Catalunya, la situació no ha estat pas diferent: la crisi va significar una reducció molt important dels 

recursos entre els anys 2008 i 2012, els quals s’han anat recuperat lentament a partir del 2014. El 

pressupost consolidat de la Generalitat l’any 2017 va ser de 357,6 milions d’euros, menys de la meitat 

dels 813,3 milions de l’any 2008, just abans de l’esclat de la crisi. Tanmateix, el pressupost per al 2020 

preveu un increment del 14,1% en els fons públics destinats a polítiques d’habitatge fins arribar als 

408,1 milions d’euros. A banda d’això, cal considerar els beneficis fiscals a l’habitatge, que l’any 2020 

sumen un total de 1.157,3 milions d’euros en comparació amb els 1.357,9 del 2008 (una reducció en 

qualsevol cas menor que la que ha patit el pressupost consolidat de despeses durant tots aquests anys). 

Des del punt de vista de la comparació internacional, la despesa de protecció social en matèria d’habi-

tatge en percentatge del PIB situa Catalunya en una posició intermèdia baixa. Les dades més recents 

són de 2014 i mostren un nivell de despesa corresponent al 0,1% a Catalunya mentre que a la UE-28 és 

del 0,6% i en els països capdavanters com el Regne Unit, França o Dinamarca és de l’1,4%, el 0,8% i el 

0,7%, respectivament. 

Donades aquestes circumstàncies, la col·laboració publicoprivada pot ser clau de cara a superar les limi-

tacions pressupostàries del sector públic i les greus mancances d’habitatge més assequible i d’habitat-

ges amb finalitats socials que té Catalunya. D’una banda, l’Administració pública pot col·laborar a través 

del planejament urbanístic, actuant sobre la disponibilitat i el preu de sòl i, de l’altra, el sector privat pot 

aportar la inversió necessària. Cal dir, però, que la participació més forta de la inversió privada –en con-

sonància amb l’objectiu de retorn de la inversió– és en l’àmbit de l’habitatge més assequible, més que 

no pas en l’habitatge social per a la població amb rendes molt baixes. 

A la UE es troben diversos exemples de suport del sector públic a aquest tipus d’iniciatives, entre els 

quals es pot mencionar l’existència de mecanismes financers i fiscals relacionats amb la reducció de 

riscos, les garanties, els subsidis a la promoció i les facilitats per accedir al sòl edificable. A més, s’han 

creat agregadors i intermediaris financers amb l’objectiu d’aconseguir l’escala necessària per atraure 

inversió. A Suècia, per exemple, s’ofereixen subsidis als projectes de construcció d’habitatges que garan-

teixen un sostre en el preu de lloguer. 

Una experiència local amb potencial per al desenvolupament d’habitatge més assequible és l’operador 

metropolità de Barcelona (Habitatge Metròpolis Barcelona), una societat d’economia mixta amb partici-

pació equitativa de capital públic i privat. Tot i així, la darrera licitació es va declarar deserta a l’espera 

de reformular alguna de les condicions de l’operador. A la ciutat de Barcelona, s’ha adjudicat per primera 

vegada un projecte sota el paraigües del nou model de promoció delegada, a través del qual s’adjudica 

a tercers la promoció de projectes d’habitatge de lloguer més assequible sense perdre la propietat pú-

blica del sòl. 

Aquesta col·laboració publicoprivada també es pot articular amb la participació d’entitats sense ànim de 

lucre o de lucre limitat. Tal com s’ha recollit a l’informe, aquest model es pot articular a través de diverses 

fórmules, com la que representen les associacions d’habitatge. Així mateix, les fórmules de coproducció 

comunitària a través de cooperatives o Community Land Trust permeten proveir habitatge més assequi-

ble. Mitjançant el model cooperatiu, s’ha desenvolupat la cessió d’ús com a fórmula d’accés a l’habitatge 

alternativa a la propietat i el lloguer. Altres fórmules alternatives comentades a l’informe que faciliten 

l’accés a l’habitatge són la propietat compartida, la propietat en arrendament o la tinença totalment 

flexible. 

De tota manera, tal com s’indica a Housing Europe (2019), la principal lliçó apresa durant els darrers 

anys és que la solució al problema de l’habitatge no només depèn dels instruments de política d’habi-

tatge en un sentit estricte, sinó que cal desenvolupar paral·lelament altres polítiques complementàries 

relacionades, per exemple, amb la mobilitat en un context d’integració metropolitana. 

En resum, les polítiques d’habitatge a Catalunya han estat orientades gairebé en exclusiva cap al règim 

de propietat, bé a través del mercat lliure bé a través de models d’habitatge amb protecció susceptibles 
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de ser desqualificats. Certament, en els darrers anys, amb pressupostos molt limitats, les polítiques d’ha-

bitatge s’han reorientat per atendre bàsicament l’emergència habitacional i han fet un ús molt residual 

d’altres instruments, com es veurà en els apartats següents. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

22. Establir un nou pacte nacional per a l'habitatge que prevegi polítiques, mecanismes 

i instruments nous que permetin garantir l'accés i el manteniment de l'habitatge, així 

com la disminució de la desigualtat i l’exclusió residencial, sobre la premissa que 

l'habitatge és una necessitat bàsica de l'ésser humà i que, com a tal, s’ha de consi-

derar un pilar fonamental de l'estat de benestar social. Aquest nou pacte, a més de 

proporcionar seguretat jurídica, haurà d’estar format pels principals actors socioeco-

nòmics del país i haurà d’establir el seu contingut per consens, amb l’objectiu de 

dotar les polítiques d’habitatge d’estabilitat i recorregut a llarg termini, més enllà de 

les conjuntures polítiques de cada moment. 

23. Fomentar la implicació de tots els nivells administratius (Estat, Generalitat, Àrea Me-

tropolitana de Barcelona i ajuntaments) en matèria d’habitatge. 

24. Fer una política d’habitatge des de la transversalitat, a partir de la coordinació de 

diverses àrees com les d’urbanisme, economia, polítiques socials, salut, justícia, in-

terior o medi ambient. Sense una estratègia integrada, difícilment es podrà fer efec-

tiu el dret a l’habitatge a Catalunya. 

25. Estar amatents a les experiències que estiguin funcionant bé en altres ciutats i paï-

sos, tot i que no sempre es poden extrapolar directament d’un lloc a un altre sense 

tenir en compte les particularitats dels territoris i el context en què s’ubiquen. 

26. Garantir que les polítiques de promoció pública d’habitatge de lloguer tinguin un pa-

per central en el conjunt de polítiques d’habitatge. 

27. Oferir una resposta a la diversitat de necessitats residencials mitjançant les políti-

ques d’habitatge. En aquest sentit, hauria d’haver polítiques orientades a tota la po-

blació, polítiques enfocades a persones i famílies que estan a punt de perdre l’habi-

tatge, i polítiques adreçades a persones i famílies afectades per la pèrdua de l’habi-

tatge o en situació de sensellarisme. També cal posar un focus especial en els col·lec-

tius que tenen més dificultats per exercir el dret a l’habitatge, com les persones grans 

(especialment si viuen soles), les persones amb discapacitat, les persones joves amb 

dificultats d’emancipació i les persones amb menys ingressos o en risc de pobresa i 

exclusió social. 

28. Disposar d’un nou instrument que serveixi de guia per a les actuacions del Govern 

en matèria d'habitatge, atès que el Pla per al dret a l’habitatge 2014-2018 ha quedat 

descontextualitzat respecte de la realitat i les necessitats actuals. 

29. Continuar desenvolupant normativa per donar resposta a les necessitats urgents en 

matèria d’habitatge, les quals s’agreujaran molt probablement com a conseqüència 

de l’impacte de la crisi sanitària en la situació econòmica del país. En aquest sentit, 

el Decret llei 17/2019 suposa un bon punt de partida que caldria completar amb les 

mesures següents: 

-Fer exigible la proposta de lloguer social mentre la unitat familiar es trobi en situació 
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vulnerable i/o d'exclusió social, o fins que l’Administració pública competent li hagi pro-

porcionat una alternativa digna. En aquest sentit, l’Administració hauria d’escurçar els 

terminis necessaris per oferir una alternativa habitacional, garantir la inclusió residencial 

i evitar l’externalització de costos cap a la propietat. 

-Desenvolupar una proposta més contundent i una intervenció més gran per part de 

l’Estat a l’hora de regular el mercat immobiliari, per evitar l'especulació financera i el 

capital fictici que genera abusos, bombolles i crisis profundes. Cal considerar que, si no 

es regulen les condicions de competència, no es poden garantir drets socials ni, per tant, 

la cohesió social i el benestar. 

-Desplegar reglamentàriament la funció social de l’habitatge recollida en el marc nor-

matiu per tal de posar-ho en el centre com a bé indispensable per al sosteniment i la 

reproducció de la vida i les comunitats, en detriment de la visió que prioritza la conside-

ració de l’habitatge com a bé d’inversió. 

-Fomentar la cocreació social i sindical, així com la participació ciutadana, en matèria 

d’habitatge de lloguer. 

30. Incrementar gradualment la despesa pública en habitatge fins a l’1% del PIB, com a 

mínim, per poder avançar significativament davant de l’escassetat d’habitatge pú-

blic. Més concretament, facilitar línies de finançament públic i incentivar la concer-

tació amb la iniciativa privada amb l’objectiu d’impulsar la promoció d’habitatges 

amb protecció. 

31. Constituir una taula de diàleg amb tots els agents involucrats en el mercat d’habi-

tatge, a la recerca de solucions tècniques per aconseguir un parc d’habitatge de llo-

guer a preus per sota dels de mercat. 

32. Seguir buscant fórmules mixtes de col·laboració publicoprivada com una via neces-

sària per poder accelerar el desenvolupament de polítiques d’habitatge a Catalunya. 

33. Definir de forma clara les condicions de lloguer més assequible, assegurar una nor-

mativa estable que doni seguretat jurídica, reduir els tràmits relacionats amb la pro-

moció d’habitatges i impulsar la coherència entre la planificació i les diferents línies 

d’actuació amb l’objectiu d’atraure la inversió privada. 

34. Tal com indiquen Trilla i Bosch (2018), dotar les entitats sense ànim de lucre o lucre 

limitat dels recursos públics i patrimonials necessaris, així com d’incentius (i.e. se-

gells d’implicació, beneficis fiscals, drets preferents sobre adjudicacions públiques 

de sòl, etc.), amb l’objectiu de facilitar un model efectiu de col·laboració entre aquest 

sector i el sector públic. 

35. Posar en marxa una “finestreta única” en línia sobre polítiques d’habitatge amb el 

suport presencial de les oficines locals d’habitatge, de manera que els ciutadans i 

ciutadanes puguin accedir fàcilment a la informació i documentació pertinent, a més 

de poder rebre assessorament i fer gestions sobre prestacions i serveis. 

36. Adoptar les mesures necessàries per fer front al dèficit d’habitatge amb protecció, 

especialment per a persones i col·lectius vulnerables 

37. Posar a disposició de les entitats sense ànim de lucre mecanismes i facilitats sufici-

ents que permetin donar resposta a les necessitats d’habitatge de les persones amb 



EL DRET DE L’HABITATGE 
 
 

25 

discapacitat, amb solucions inclusives i respectuoses amb els drets socials. 

38. Agilitar i simplificar els processos administratius, especialment pel que fa referència 

a la promoció d’habitatge amb protecció. No és admissible que per fer un habitatge 

es pugui trigar fins a 8 anys, com de vegades passa a la ciutat de Barcelona. 

39. Regular el mercat del lloguer d’habitacions, actualment fora de la llei d’arrendaments 

urbans vigent, per evitar abusos i situacions d’inseguretat residencial. 

40. Promoure la figura dels “habitatges compartits” a través, per exemple, de programes 

intergeneracionals per a persones grans, joves estudiants i/o famílies monoparen-

tals. 

1.4. MESURES I INSTRUMENTS DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 

1.4.1. PROMOCIÓ I ACCÉS A L’HABITATGE 

L’expressió “habitatges destinats a polítiques socials” comença el seu recorregut a la llei 18/2007 i 

engloba tots els habitatges acollits a qualsevol de les modalitats establertes per la llei sectorial o pels 

plans i els programes d’habitatge: habitatges amb protecció oficial de compra o de lloguer o d'altres 

formes de cessió d'ús, habitatges de titularitat pública, habitatges dotacionals públics, allotjaments d'a-

collida de persones d’origen immigratori, habitatges cedits a l'Administració pública, habitatges d'inser-

ció, habitatges de copropietat, habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social, 

habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa, habitatges cedits en règim de masoveria urbana, habi-

tatges d'empreses destinats a llurs treballadors i treballadores i altres habitatges promoguts per opera-

dors públics, de preu intermedi entre l'habitatge amb protecció oficial i l'habitatge del mercat lliure però 

que no es regeixen per les regles del mercat lliure. 

De tota manera, en el moment d’elaboració de l’informe, es constata en el debat públic una voluntat de 

subdividir els habitatges destinats a polítiques socials en dues subcategories generals: 

D’una banda, els “habitatges més assequibles”, és a dir, amb uns preus per sota dels de mercat 

i adreçats a les persones i les famílies que disposen d’ingressos suficients per autofinançar-se 

l’accés a aquest tipus d’habitatge. 

De l’altra, els “habitatges socials”, que fa referència als habitatges amb finalitats socials que 

esdevenen una garantia per a les persones i les famílies afectades per processos de pèrdua de 

l’habitatge o per situacions de risc de pobresa i exclusió social. Els preus dels habitatge socials 

s’adapten, doncs, a les diferents possibilitats de pagament dins d’aquest segment poblacional.  

Les polítiques d’habitatge han de ser sensibles a la diversitat de necessitats relacionades amb l’accés i 

el manteniment de l’habitatge. Focalitzar exclusivament el suport en el segment poblacional en situació 

de risc d’exclusió social i residencial pot afectar negativament la legitimació social de les polítiques d’ha-

bitatge. Al mateix temps, no garantir el dret efectiu a l’habitatge a les persones i famílies en situacions 

de més gran vulnerabilitat pot generar sentiments de desafecció respecte de les institucions polítiques i 

socials, un agreujament dels problemes que ja pateixen i la transmissió intergeneracional de les desi-

gualtats a través dels infants. 

Com s’ha indicat anteriorment, el Pla per al dret a l’habitatge 2014-2018 atorga una importància cabdal 

a la garantia del dret a l’habitatge de totes les persones, en especial les que es troben en situació de 

vulnerabilitat, i deixa en un segon plànol les línies d’actuació més tradicionals com la construcció d’habi-

tatges nous amb protecció oficial. En aquest sentit, val a destacar que el parc d’habitatges amb finalitats 

socials ha crescut durant els darrers anys fins assolir la xifra de 36.792 unitats al 2019 (4,8 habitatges 
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per 1.000 habitants). El gran gruix, 16.668, pertanyen al parc públic de la Generalitat, seguit dels 8.424 

de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, els 7.928 del Fons d’habitatge de lloguer social i els 3.772 

habitatges cedits per les entitats financeres i particulars administrats per l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya (AHC). Tot i així, Catalunya es troba encara molt lluny dels països europeus capdavanters en 

aquesta matèria (Països Baixos, Àustria, Regne Unit, França, etc.). 

La Generalitat de Catalunya ha fet una estimació del nombre d’habitatges protegits amb protecció vigent 

a 31 de desembre de 2019 en 128.444, que equivalen a 16,7 habitatges per 1.000 habitants i al 4,0% 

dels habitatges principals. 

El CTESC constata que els promotors privats estarien disposats a participar en la construcció d’habitatges 

lliures i més assequibles i que també hi hauria empreses disposades a participar en la construcció d’ha-

bitatges socials a través de la col·laboració publicoprivada. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

41. Aplicar el mandat de solidaritat urbana que va establir la Llei 18/2007 i assolir un 

parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitat-

ges principals, en un termini màxim de 20 anys. 

42. Ampliar exponencialment l’oferta d’habitatge de lloguer de caràcter públic mitjançant 

la intermediació, formules de concessió, compra, dret de tanteig i retracte etc. i man-

tenir la qualificació permanent de l’habitatge amb protecció, tal com s’estableix al 

Decret llei 17/2019. 

43. Distribuir l’habitatge de lloguer més assequible i social de manera proporcional a la 

població de cada barri i municipi en la mesura del possible, amb l’objectiu d’evitar la 

creació de guetos i, per tant, de situacions de discriminació social. Aquestes actua-

cions haurien d’afavorir la diversitat i la cohesió social de la població, a més de faci-

litar que les persones puguin viure a prop d’on han viscut habitualment, si així ho 

desitgen. 

44. Establir un topall màxim de renda equivalent al 30% dels ingressos de la unitat fami-

liar que accedeixi als habitatges de lloguer més assequible i social. 

45. Assegurar el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible en els progra-

mes anuals d’habitatge que rebin algun tipus de suport públic o bé s’acullin a la 

qualificació d’habitatge amb protecció oficial. També seria oportú garantir uns per-

centatges de reserva d’habitatge accessible en cas d’adquisició i rehabilitació per 

part de l’Administració, tal com ja succeeix en el cas del tanteig i retracte. 

46. Promoure l’impuls de les cooperatives d’habitatge com una solució de cara a la par-

ticipació de les persones en el disseny de la seva llar i comunitat. 

47. No demanar ingressos mínims a l’hora d’accedir a un habitatge públic per tal d’evitar 

que els col·lectius més desafavorits en quedin exclosos. Això és el que succeeix, per 

exemple, en el cas de les persones amb discapacitats intel·lectuals que, tot i disposar 

molt sovint d’ajuts familiars o del suport econòmic d’entitats socials, no poden com-

putar aquestes aportacions com a ingressos en les sol·licituds d’accés a l’habitatge 

públic. 

48. Dur a terme un gran pacte públicoprivat entre el Govern de la Generalitat, els ajun-

taments, els promotors públics i privats i els agents socials per començar a construir 
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el més aviat possible, i a ritmes de 25.000 habitatges anuals, un parc diversificat 

d’habitatges de venda i de lloguer amb un marc normatiu estable i de seguretat jurí-

dica. En el pacte s’haurien de definir clarament tres tipologies d’habitatge: 

-Habitatges lliures, és a dir, regits pel mercat de l’oferta i la demanda, atès que van 

adreçats a la part del mercat més solvent, la que s’anomena “mercat de reposició”. 

-Habitatges més assequibles, dels quals no s’ha iniciat la seva construcció per 

manca de definició. Cal que el Govern de la Generalitat defineixi clarament les condicions 

d’accés (ingressos màxims de les persones destinatàries) i els preus de venda i lloguer 

que siguin viables, atès que els mòduls actuals es troben per sota dels costos de cons-

trucció, fent pràcticament impossible la seva edificació.  

-Habitatges socials, els quals haurien de ser fonamentalment de lloguer i s’haurien 

d’edificar principalment sobre els sòls propietat de les administracions públiques (Go-

vern i ajuntaments). Aquests habitatges només són assumibles directament per les ad-

ministracions o bé a través de concursos amb col·laboració publicoprivada. 

49. Reclamar més ajudes per facilitar als/les joves de menys de 35 anys l’accés a l’ha-

bitatge, tant en règim de lloguer com de propietat. 

1.4.1.1. FOMENT DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES ADREÇATS A POLÍTIQUES SOCIALS 

Foment de la construcció d’habitatges amb protecció 

Segons el Decret llei 17/2019, és habitatge amb protecció oficial el que se subjecta a un règim de pro-

tecció pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes d’ac-

cés a l’habitatge. Una novetat d’aquest decret llei és que la qualificació d’aquests habitatges serà per-

manent quan el planejament urbanístic els reservi al règim de protecció pública o quan formin part d’un 

patrimoni públic de sòl i d’habitatge. En la resta de circumstàncies, la durada podrà ser determinada 

segons el que s’estableixi reglamentàriament. 

El Pla per al dret a l’habitatge 2014-2018 preveu un sistema de tinences intermèdies, entre la propietat 

i el lloguer, per a l’accés a l’habitatge amb protecció oficial: la propietat compartida; el dret de superfície 

i altres tipus de propietat de caràcter temporal; i la cessió d’ús. Existeix un consens polític i social a favor 

de prioritzar el lloguer, tot i que les dificultats per trobar operadors disposats a assumir la gestió d’aquest 

parc són un entrebanc per al desenvolupament dels projectes. 

Ençà de la crisi econòmica, s’ha reduït considerablement l’activitat constructora en matèria d’habitatges 

amb protecció oficial a causa dels ajustos pressupostaris de les administracions i les entitats del Tercer 

Sector Social. L’any 2019, amb una despesa associada de 13,9 milions d’euros, es van acabar 945 

habitatges amb protecció oficial a Catalunya, una xifra que suposa el 10,7% de tots els habitatges fina-

litzats aquell any. A diferència d’anys anteriors, predominen els habitatges de lloguer amb opció de com-

pra, els quals representen el 73,4% dels habitatges amb protecció oficial que s’acaben de construir. El 

tipus de promotor predominant en aquest projectes és el privat (amb el 47,8% de les unitats), seguit per 

la categoria “altres promotors públics” (el 27,3%), les entitats sense ànim de lucre (el 24,8%) i, finalment, 

l’INCASÒL (el 0,1%, en comparació amb el 19,2% del 2017). 

Cal tenir present que una de les causes de l’elevat preu de l’habitatge està relacionada amb la imposició 

immobiliària, que recau finalment en els compradors i compradores dels habitatges. Gil (2019) detalla 

una sèrie d’impostos directes i indirectes al llarg de les fases de construcció dels habitatges: per a la 

compra del sòl, cal pagar o bé l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) o bé l’IVA (que malgrat no 
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esdevenir un cost perquè és recuperable pel promotor, sí que comporta afegir l’impost sobre actes jurí-

dics documentats (IAJD)); quant al finançament del projecte, cal pagar el cost de l’impost per a la consti-

tució d’una garantia hipotecària; pel que fa a la fase prèvia a la promoció immobiliària, cal pagar altres 

IAJD i una liquidació provisional de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO); després de la 

declaració d’obra nova, s’ha de sumar el cost de la declaració de divisió horitzontal.  

Gil aporta un exemple de càlcul de les implicacions d’aquestes càrregues impositives sobre uns supòsits 

determinats i conclou que els costos indirectes representen entre el 4,6 i el 8% del preu de venda. A 

banda d’això, el cost impositiu directe pel comprador o compradora està constituït principalment per dos 

impostos: l’IVA i l’IAJD, que representen l’11,5% sobre el preu final de venda. En total, els impostos di-

rectes i indirectes representen entre el 16,1 i el 19,5% del preu final dels habitatges que compren les 

persones. 

Com a fet positiu, cal remarcar que la industrialització del sector de la construcció d’habitatges –encara 

en una fase molt incipient a Catalunya– podria resoldre una part dels problemes d’encariment i d’escas-

setat i qualitat de la mà d’obra gràcies a l’escurçament dels terminis i dels costos de producció que 

comporta l’acoblament d’elements prefabricats. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

50. Incrementar la construcció del parc públic d’habitatges, sobretot de lloguer, i de qua-

lificació permanent. 

51. Tal com s’indica en l’informe del CTESC sobre L’estoc de capital a Catalunya (2021), 

aprofitar els fons europeus per generar un parc d’habitatge públic permanent equi-

parable al de la majoria d’economies més riques de la UE i que podria ajudar a cor-

regir el dèficit observat en l’estoc de capital per habitant de l’agregat del sector de la 

construcció i el sector immobiliari 

52. Establir, si s’escau, mecanismes de transferència en la construcció del parc de llo-

guer amb protecció perquè el sector públic, el Tercer Sector Social o bé determinades 

empreses puguin gestionar els lloguers. 

53. Mobilitzar els sòls de reserva d’habitatge amb protecció. Segons dades del Pla terri-

torial sectorial d’habitatge, l’Àmbit metropolità de Barcelona disposa de sòls per edi-

ficar 73.000 habitatges amb protecció, principalment en mans públiques, que cal-

dria activar amb col·laboració publicoprivada. Un exemple d’aquesta col·laboració és 

la possibilitat de cedir el dret de superfície per edificar i gestionar la promoció d’ha-

bitatges amb protecció en règim de lloguer assequible per un període de temps. 

Posteriorment, el sòl i l’edificació revertiria a favor de l’Administració pública. 

54. Revisar els preus màxims de venda i lloguer actualment vigents del règim d’habitat-

ges amb protecció oficial, tant pel que fa a la nova figura única d’habitatge amb pro-

tecció com a les categories anteriors de preu concertat, règim general i règim espe-

cial, amb l’objectiu de fer viables les promocions públiques i privades en els sòls de 

reserva. Caldria traslladar l’evolució dels costos a les figures protegides: d’acord amb 

el Boletín Económico de la Construcción, els costos de construcció s’han incrementat 

més del 45% durant el període 2007-2019, mentre que els valors dels mòduls no 

han variat i han quedat desfasats. 

55. Valorar la possibilitat de traslladar a l’entramat jurídic català i/o espanyol figures 

d’altres països europeus com les Community Land Trust (CLT) del Regne Unit o els 

Organismes de Foncier Solidaire (OFS) de França. També seria oportú fomentar la 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/24752343.html
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figura de la masoveria urbana, consistent a disposar d’un habitatge a canvi de la 

seva rehabilitació per part de les persones inquilines. 

56. Dotar les societats dedicades a l’arrendament d’habitatge principal més assequible 

d’un nivell addicional en la flexibilització del seu règim fiscal. 

57. Insistir perquè el Govern central modifiqui l’IVA de les cessions de drets de superfície 

i el passi a tipus reduït. En la seva definició actual, el situa com a “prestació de ser-

veis” i, per tant, està subjecte al tipus general. 

58. Aplicar el tipus superreduït d’IVA a l’habitatge amb protecció. 

Mesures del planejament urbanístic 

El planejament urbanístic pot influir de diferents formes en l’oferta d’habitatge més assequible. Així, pot 

actuar sobre la disponibilitat i el preu del sòl, rebaixar algunes exigències relatives a la construcció dels 

habitatges i/o plantejar canvis d’usos o altres desenvolupaments en la ciutat consolidada. 

Pel que fa al sòl, la normativa vigent en el moment d’elaboració de l’informe preveu que els plans d’or-

denació urbanística municipal han de reservar per a la construcció d’habitatges amb protecció pública 

sòl suficient per al compliment dels objectius específics definits en la memòria social i, com a mínim, el 

sòl corresponent al 30% del sostre per a ús residencial de nova implantació, fora de determinades ex-

cepcions. El Decret llei 17/2019 introdueix diverses modificacions, entre les quals es pot destacar que 

als municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona se’ls incrementa els percentatges mínims 

exigibles fins el 40% en sòl urbanitzable, així com en sectors de sòl urbà no consolidat que tinguin per 

objecte la transformació global dels usos principals cap a l’ús residencial. 

A més, aquesta norma emplaça al Govern a aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge en el termini 

d’un any des de la seva entrada en vigor i estableix que el pla ha de determinar els estàndards de reserva 

de sòl destinat a habitatges amb protecció pública en els municipis inclosos en àrees de demanda resi-

dencial forta i acreditada, els quals han de ser, com a mínim, del 50% del sostre en sòl urbanitzable 

delimitat per a ús residencial de nova implantació. 

Quant a les exigències relatives a la construcció, hi ha marge per a la flexibilitat i, per tant, per a la 

reducció dels terminis de construcció. En aquest sentit, cal posar de manifest, per exemple, que les lici-

tacions públiques per fer obres en sòl públic són almenys tres (adreçades a l’equip d’arquitectes, al pro-

jecte i a les obres) i que els tràmits burocràtics es poden allargar fins a dos anys (Burón, 2018). 

En l’àmbit internacional, es pot mencionar el cas de Los Angeles, on s’han flexibilitzat les exigències del 

planejament urbanístic amb l’objectiu de rebaixar els costos de producció dels habitatges i s’ha autoritzat 

un increment de l’alçada i la densitat en les promocions d’habitatges més assequibles per fer-les econò-

micament més viables i atractives. També poden resultar d’interès les iniciatives orientades a adequar 

antics locals comercials buits o en desús per donar-los un ús residencial. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

59. Tenir en compte aspectes com la mobilitat, la promoció de l’habitatge i la millora dels 

espais degradats en la planificació urbana. Fora convenient definir fulls de ruta glo-

bals que sintetitzin de manera transversal el conjunt de polítiques susceptibles d’és-

ser desenvolupades sobre un territori, així com estalviar recursos escassos (entre 

ells el sòl). 
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60. Diversificar, en la mesura del possible, els  planejaments urbanístics, per tal d’evitar 

la construcció de barris d’una sola tipologia d’habitatges o amb concentracions des-

compensades. A més, els desenvolupaments urbanístics han de ser completament 

accessibles i han d’incloure els serveis i accessos necessaris per generar cohesió 

social i facilitar la vida social i econòmica. 

61. Superar la visió local de les polítiques d’habitatge i integrar-les en continus territorials 

amb sistemes de governança i mobilitat de més gran abast, com és el cas de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

62. Disposar d’una legislació urbanística amb previsió de futur, estable i de consens, que 

permeti acotar més l’àmbit de la suspensió de llicències, atès que incideixen negati-

vament en el sector i en l’accés a l’habitatge. 

63. Estudiar la possibilitat de tramitar i obtenir simultàniament la llicència d’edificació i 

la resta de llicències vinculades amb la promoció (ocupació de la via pública, grua, 

gual, enderrocament, comptadors provisionals d’obra, entre d’altres), sense afecta-

ció de demora en la seva resolució conjunta. 

64. Revisar el Decret llei 17/2019 pel que fa a l’establiment de reserves d’habitatge de 

protecció en sòl urbà consolidat, amb l’objectiu d’assolir una posició consensuada 

entre els diferents actors socials que afavoreixi l’increment de l’oferta d’habitatge. 

Alhora, fora convenient avaluar aquesta mesura en el context de les comissions de 

seguiment dels ajuntaments que fan ús d’aquesta atribució. 

65. Revisar el Decret llei 17/2019 en relació amb les reserves de sòls urbanitzables de-

limitats i de sòls urbans no consolidats, amb l’objectiu d’assolir una posició consen-

suada entre els diferents actors socials per fer-les viables i incrementar l’oferta d’ha-

bitatge.  

66. Canviar els paràmetres de limitació d’habitatges pels d’habitants. Els paràmetres de 

densitat clàssics no són vàlids en la conjuntura actual degut a la reducció significa-

tiva del nombre mitjà de persones per llar (i.e. de la grandària de la llar) que s’ha 

anat produint al llarg de les últimes dècades. 

67. Permetre en el sostres comercials de planta baixa, i sempre que sigui possible, els 

usos dobles dels habitatges, tenint en compte les necessitats reals de terciari i resi-

dencial, per tal de garantir l’eficàcia i l’adaptació automàtica d’aquests sostres a la 

demanda. Aquest tipus de mesura facilitaria, a més, l’increment del parc d’habitat-

ges accessibles. De la mateixa manera, s’hauria de valorar el trasllat d’activitats eco-

nòmiques desenvolupades en habitatges (clíniques dentals, perruqueries, gestories, 

etc.) a sostres comercials de planta baixa. 

68. Revisar la normativa relativa a l’alçada lliure interior dels habitatges. En aquest sen-

tit, cal tenir en compte que, degut a la incorporació constant de noves directives i 

disposicions d’eficiència energètica i ambiental, l’alçada final resultant entra en con-

flicte moltes vegades amb el nombre de plantes i l’alçada reguladora total. 

69. Reduir els estàndards d’obligatorietat que regulen el desenvolupament de places 

d’aparcament en els edificis de nova construcció, sobretot en emplaçaments de 

grans ciutats, donades les preferències actuals envers l’ús del transport públic i la 

necessitat de reduir el transport privat. 
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70. Revisar el coeficient d’aprofitament de la superfície útil respecte de la superfície 

construïda en la valoració dels sòls, amb l’objectiu d’abaratir el preu final dels habi-

tatges. 

71. Fer els canvis normatius necessaris per ampliar la instal·lació de sistemes d’eficièn-

cia energètica més enllà de l’obligatorietat de les plaques solars, atesa l’existència 

de sistemes alternatius de producció energètica tant o més eficaços i avançats. 

72. Impulsar una actuació pública decidida que adopti l’enfocament de la regeneració 

urbana integral des de la col·laboració publicoprivada i d’acord amb els planteja-

ments de la UE. Aquests inclouen àmbits d’actuació més amplis que l’eficiència en 

el comportament energètic dels edificis, com ara la millora de la mobilitat, el disseny 

de l’espai públic i la cohesió social dels barris. 

73. Preveure la possibilitat que el sòl públic inicialment destinat a usos que no es desen-

volupen amb el pas del temps pugui ser transformat per construir habitatges amb 

protecció, preferentment dotacional. 

74. Aprovar amb urgència el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya (PTSH). 

75. Impulsar la figura dels plans locals d’habitatge en els municipis amb una demanda 

residencial forta i acreditada i en coherència amb el PTSH, atès que això els perme-

tria determinar quines són les seves necessitats d’habitatge, tant pel que fa a l’accés 

com a la rehabilitació. 

76. Possibilitar, a través de l’urbanisme, un nivell d’ocupació compacte dels espais i del 

territori que aposti per una mixtura d’usos, afavoreixi la integració urbana i la con-

nectivitat, i vetlli per la densitat i la intensitat de l’edificació. 

77. Dissenyar unes polítiques que evitin, en la mesura del possible, la formació de guetos 

o altres formes de segregació socioespaial que actuen en detriment de la cohesió 

social i el benestar de les persones i les comunitats. 

78. Revisar el cost d’execució material d’urbanització que requereixi la viabilitat i la cor-

recta distribució i assimilació en els preus de mercat dels beneficis i les càrregues. 

79. Desenvolupar en municipis de demanda residencial forta i acreditada les àrees resi-

dencials estratègiques (ARE) viables que van quedar aturades després de la crisi 

econòmica. 

80. Explorar intensivament des dels governs locals les competències que tenen en l’àm-

bit de la planificació, programació i gestió d’habitatge públic; l’ordenació i gestió del 

territori; i la planificació i gestió urbanística. 

81. Posar els recursos necessaris per garantir el compliment del Reial decret legislatiu 

1/2013, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, especialment pel que fa a la seva dis-

posició addicional tercera sobre l’“exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibi-

litat i no discriminació”, en què s’estableix el termini del 4 de desembre de 2017 per 

al supòsit de l’accés i la utilització dels espais urbanitzats i edificis, atès que encara 

es troben espais no accessibles. 
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82. Posar els recursos necessaris per garantir el compliment de la llei 13/2014 d’acces-

sibilitat, especialment pel que fa al règim sancionador. 

1.4.1.2. INCORPORACIÓ D’HABITATGES EXISTENTS EN L’OFERTA D’HABITATGES AMB PROEC-

CIÓ 

Mobilització del parc buit 

La llei 18/2007 preveu que l’exercici del dret a la propietat ha de complir la seva funció social i assenyala 

clarament quan s’incompleix aquesta funció. El Decret llei 17/2019 introdueix a la Llei 18/2007 la defi-

nició d’habitatge buit, entès com aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 

per un termini de més de dos anys.  

Es consideren causes justificades de la desocupació permanent de l’habitatge el trasllat per raons labo-

rals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona 

rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat o la possessió de l’habitatge sigui objecte 

d’un litigi judicial pendent de resolució. Cal afegir que la darrera modificació normativa (Decret llei 

1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019) ha suprimit com a causa justifi-

cada l’ocupació de l’habitatge sense títol legítim, encara que la persona propietària acrediti haver iniciat 

accions judicials per a la recuperació efectiva de la possessió. Aquesta modificació ha aixecat moltes 

veus contràries i el Consell de Garanties Estatutàries l’ha considerat inconstitucional. 

Cal assenyalar que el Decret llei 17/2019 preveia com a supòsit d’incompliment de la funció social de 

la propietat el fet que un habitatge estigués buit, segons la definició anterior, i, per tant, podia ser objecte 

d’una infracció administrativa. El TC ha declarat inconstitucional aquesta previsió en la seva sentència 

16/2021. 

La manca d’habitatge amb protecció, social o a preus assequibles, en un context socioeconòmic en què 

cada vegada més persones i famílies veuen reduïts els seus ingressos i creix la pobresa, fa que moltes 

persones i famílies no pugin accedir a l’habitatge o el perdin i ocupin sense títol habilitant. Una de les 

conseqüències d’aquesta dinàmica marginal és l’aparició de grups organitzats que abusen de les perso-

nes vulnerables, aprofiten l’habitatge buit i en darrer terme faciliten l’ocupació de mala fe per lucrar-se. 

Durant aquests darrers anys, s’han configurat alguns instruments que pretenen activar la mobilització 

del parc buit i, en alguns casos, augmentar la disposició d’habitatges per al lloguer més assequible i 

social. Així, entre altres mesures previstes per l’Administració pel que fa tant a les persones físiques com 

a les jurídiques hi ha la possibilitat d’aplicar un recàrrec sobre el tipus de gravamen de l’impost sobre 

béns immobles que recull el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. De la mateixa manera, 

la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en 

risc d'exclusió residencial, en virtut de la modificació del Decret llei 17/2019, permet l’expropiació for-

çosa per causa d’interès social dels habitatges inscrits al Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats 

sense títol habilitant. 

Pel que fa a les persones jurídiques, la Llei 14/2015, de 21 de juliol, preveu un impost sobre els habitat-

ges buits, desenvolupat pel Decret 183/2016, de 16 de febrer. A més, en virtut de la llei 24/2015, de 

29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energè-

tica l’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges per un període de tres anys per incor-

porar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials. 

Quant a les experiències europees, es poden destacar dos models diferents. D’una banda, el francès, 

amb mesures de caràcter fiscal i coercitives. Les primeres mesures pretenen incentivar la sortida dels 

habitatges al mercat. Es concreta en ajudes a la rehabilitació, en beneficis fiscals per a treballs de reha-

bilitació d’habitatges que es posin posteriorment en lloguer i en el contracte de rehabilitació, aplicat a 
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immobles complets, pel qual l’Administració fa les obres subsidiàriament a canvi del seu ús durant un 

temps mínim de 12 anys. Les segones mesures estan encaminades a penalitzar els propietaris i propie-

tàries dels habitatges buits, a través d’un impost o d’un procés d’expropiació temporal. D’altra banda, hi 

ha el model anglès, que aposta per un sistema de mediació entre l’Administració Local i els propietaris i 

propietàries dels habitatges buits amb caràcter previ a la implantació de mesures destinades a la recu-

peració del parc. 

Una experiència propera és la de Vilafranca del Penedès, duta a terme entre els anys 1992 i 2000. 

L’Ajuntament es posà d’acord amb els propietaris i propietàries privats per rehabilitar els habitatges buits 

i treure’ls al mercat a un preu que no podia superar un topall. A més, es van dissenyar programes d’acom-

panyament per a la població beneficiària del programa, població d’origen immigratori en situació de vul-

nerabilitat. A Escòcia, en determinats municipis amb un volum considerable d’habitatges buits, s’ha 

designat un càrrec específic, l’Empty Homes Officer, que treballa estretament amb l’Scottish Empty Ho-

mes Officer Network. La Xarxa analitza les bones pràctiques d'altres indrets per ajudar els propietaris i 

propietàries a posar els habitatges buits en el mercat. A més, els dos consells en què s’agrupen els 

municipis proporcionen préstecs als propietaris i propietàries dels habitatges buits per a la seva rehabi-

litació i mobilització al mercat. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

83. Elaborar un programa d’habitatge que incentivi la cessió dels habitatges buits a les 

administracions públiques i les entitats del Tercer Sector Social, amb l’objectiu d’in-

crementar a curt termini el parc d’habitatges de lloguer més assequible o amb fina-

litats socials. 

84. Posar en marxa un programa específic de rehabilitació d’habitatges buits que no 

compleixin els requisits d’habitabilitat, per tal d’introduir-los en l’oferta de lloguer 

més assequible o amb finalitats socials. 

85. Activar amb anticipació els recursos necessaris per mobilitzar els pisos que es van 

quedant buits degut a la dinàmica demogràfica, a través d’esquemes com la rehabi-

litació, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’habitatges més assequibles. 

86. Buscar fórmules publicoprivades que permetin ampliar el parc públic de lloguer més 

assequible o amb finalitats socials, a través de la incorporació d’habitatges d’entitats 

financeres i fons d’inversió. S’hauria d’arribar a un acord raonable basat, per exem-

ple, en la compra a càrrec del sector públic d’una part d’aquest parc a un preu acor-

dat per sota del de mercat. A canvi, l’Administració s’hauria de comprometre a fer 

actuacions de rehabilitació i acompanyar les persones i famílies beneficiàries 

d’aquests unitats en els seus processos d’inserció sociolaboral i residencial. 

87. Articular més suport als òrgans judicials per donar celeritat als processos d’ocupació 

il·legal perquè l’habitatge el gaudeixi qui en tingui el dret, sens perjudici de l’articula-

ció de les mesures necessàries per garantir de manera efectiva el dret a l’habitatge. 

Exercici del dret de tanteig i retracte 

El dret de tanteig i retracte permet a les administracions incrementar d’una manera àgil –encara que de 

vegades costosa– el seu parc públic d’habitatge. El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipote-

cària, regula ex novo aquest dret de què disposa l’Administració catalana, estès pel Decret llei 17/2019 

a tot el territori i tant a la primera com a les posteriors transmissions, fins el 2027. Aquest instrument 

agafa volada a partir del 2017 amb l’adquisició de 620 habitatges. L’any 2019, l’exercici del dret de 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 
 

34 

tanteig i retracte es tradueix en 829 adquisicions més i una despesa de 51,6 milions d’euros, però no 

s’arriba a les xifres de l’any anterior (862 unitats i 52,7milions d’euros). 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

88. Treballar de manera conjunta i coordinada entre, d’una banda, la Generalitat, que 

disposa de tota la informació sobre els habitatges i els procediments necessaris per 

exercir el dret de tanteig i retracte i, de l’altra, les administracions locals, que conei-

xen més directament la ubicació, la situació i l’estat real dels habitatges, amb l’ob-

jectiu d’incrementar progressivament el parc públic d’habitatge. 

Mediació en lloguer social i fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 

La Mediació en el lloguer social és un programa d’habitatge gestionat per l’Administració Local i té com 

a objectiu increment l’oferta d’habitatges de lloguer social i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos 

buits. Aquest programa s’articula mitjançant la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, que ocupa el 

segon lloc dins dels habitatges destinats a polítiques socials, darrera del Fons d’habitatge de lloguer 

destinat a polítiques socials (descrit més endavant). 

La Xarxa està constituïda pel conjunt de borses de mediació que capten i gestionen habitatges que posen 

al mercat. Les borses ofereixen als propietaris i propietàries incorporar els habitatges a l’oferta de lloguer 

social amb la garantia que l’Administració vetllarà pels interessos de totes dues parts. Mitjançant aquest 

programa, els propietaris i propietàries disposen d’una assegurança de cobrament de les rendes, l’Ava-

lloguer. L’any 2019, la Xarxa va sumar 1.526 habitatges més, amb els quals acumula un estoc de 8.424 

unitats. 

Addicionalment, el juny de 2015 es constitueix un Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques soci-

als que s’adreça específicament a les persones i famílies vulnerables, o amb rendes mitjanes o baixes, 

que requereixen una renda adequada a la seva capacitat de pagament. El fons pretén consolidar un parc 

d’habitatges en règim de lloguer social format per les unitats provinents de les diferents administracions 

o bé gestionades per les entitats financeres o grans tenidors. Des de la seva constitució fins a finals del 

2018, en aquest fons s’han integrat 34 entitats de 30 municipis que aportaven un total 7.879 habitatges. 

L’any 2019, el nombre d’habitatges del fons ascendia fins a les 7.928 unitats. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

89. Incrementar la partida pressupostària dels programes de Mediació en lloguer social 

i del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. 

90. Crear una borsa d’habitatges accessibles perquè les persones amb una discapacitat 

sobrevinguda hi puguin viure mentre realitzen les adaptacions necessàries en el seu 

habitatge o busquen una altra residència. 

1.4.1.3. FINANÇAMENT 

Amb l’aposta decidida per l’habitatge de lloguer amb protecció, l’accés al finançament s’ha convertit en 

un aspecte crucial. L’habitatge amb protecció oficial (HPO) en règim de venda era pràcticament autofi-

nançable perquè la inversió es recuperava de forma ràpida. Per la seva banda, l’habitatge amb protecció 

en règim de lloguer té uns temps més dilatats i la inversió no es recupera fins després de vàries dècades, 

sobretot si es té en compte que es tracta d’unitats a preus per sota de mercat. 
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Moltes persones i famílies tenen dificultats per comprar un habitatge amb protecció o de preu més as-

sequible degut a la manca d’estalvis previs necessaris per poder assolir el finançament hipotecari en el 

moment de la seva adquisició (20% + 12%, aproximadament, per fer front a les despeses de transacció 

fonamentalment de caràcter fiscal), tot i ser solvents a efectes de la ponderació de l’esforç de pagament 

de la quota hipotecària en relació amb els ingressos nets. Aquesta circumstància empeny molt sovint a 

optar pel règim de lloguer, fet que contribueix a incrementar la tensió en el mercat d’arrendament. 

En aquest sentit, cal fer menció d’algunes mesures adoptades per l’Institut Català de Finances (ICF). En 

el moment d’elaboració de l’informe, ofereix dues línies de crèdit per construir i adquirir habitatge desti-

nat al lloguer social: l’ICF-1, destinat a la construcció d’habitatge amb protecció de lloguer o de cessió 

d’ús en règim general a través de préstecs bonificats per a promotors públics i privats; i l’ICF-2, mitjançant 

el qual es proporcionen préstecs bonificats als ajuntaments i les entitats socials perquè adquireixin pisos 

destinats al lloguer social procedents de l'exercici dels drets de tanteig i retracte que té legalment reco-

neguts la Generalitat de Catalunya i també per adquisicions mitjançant contractes de compravenda. Així 

mateix, actualment s’està treballant en una línia de préstecs bonificats destinats a  finançar les obres de 

rehabilitació de comunitats de veïns i veïnes ubicades en els barris socials que administra l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya (ICF-3). 

En l’àmbit internacional hi ha diverses propostes d’interès que tenen a veure amb el finançament d’ha-

bitatges amb protecció. Àustria disposa de bancs per a la construcció d’habitatges. A Nova York existeix 

una Agència de Finançament de l’Habitatge, la qual emet bons amb la finalitat de proporcionar préstecs 

als proveïdors d’habitatge de lloguer per a rendes baixes i mitjanes. Amsterdam proporciona exempcions 

d’IVA i Patrimoni i deduccions de quota de sòl. A França disposen de la Caisse des Depots et Consigna-

tion, la qual recapta fons a través de de la “livret A” (un compte d’estalvi ofert al públic en general). Amb 

aquests fons s’ofereixen préstecs a llarg termini amb taxes subsidiades als proveïdors d’habitatge social, 

a més d’ajuts en forma de subvencions, préstecs o beneficis fiscals. I, per últim, és rellevant mencionar 

la implicació cada vegada més gran del Banc Europeu d’Inversions i del Banc Europeu per al Desenvolu-

pament en la inversió d’habitatge a preus més assequibles o amb finalitats socials. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

91. Potenciar la figura de l’Institut Català de Finances com un sustentador del finança-

ment públic d’habitatge. 

92. Flexibilitzar els requisits de la línia ICF-1 i dotar d’una dotació pressupostària més 

gran mitjançant la col·laboració amb les entitats financeres, per tal que els promotors 

puguin assolir un finançament suficient en capital i termini a un cost assumible de 

cara al desenvolupament del parc d’habitatge amb protecció de lloguer. 

93. Instrumentalitzar avals públics a l’entrada de les adquisicions d’habitatge més asse-

quible per a aquelles persones i famílies que poden assumir quotes d’hipoteca res-

ponsables, però no disposen de tot l’estalvi previ requerit. 

1.4.1.4. BENEFICIS FISCALS 

En l’informe s’identifiquen, classifiquen i expliquen les diferents bonificacions fiscals que hi ha en matèria 

d’habitatge. Els beneficis fiscals relatius al pressupost de l’any 2020 són lleugerament inferiors als que 

hi havia l’any 2017, just abans de l’inici de la crisi econòmica: 1.157,3 milions d’euros vs. 1.357,9 mili-

ons, respectivament. Els beneficis fiscals derivats de l’IRPF pateixen una forta retallada a partir del 2014 

fins a situar-se en un import de 268,8 milions d’euros en el pressupost de l’any 2020. Aquest fet s’explica 

per l’eliminació de la deducció per inversió en habitatge habitual amb efectes de l’1 de gener de 2013, 

llevat dels i les contribuents que ja feien aquestes deduccions abans d’aquesta data. La davallada es 

compensa, però, amb l’evolució positiva de la resta de bonificacions fiscals. Destaquen, en aquest sentit, 
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els beneficis fiscals derivats de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) i de l’impost sobre suc-

cessions i donacions (ISD). 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

94. Millorar la fiscalitat de l’habitatge amb protecció, de la rehabilitació o, fins i tot, de 

fórmules alternatives com el dret de superfície, atès que penalitza aquestes figures. 

95. Incidir per a una reforma fiscal que incentivi el lloguer d’habitatges a entitats socials, 

amb finalitat d’habitatge social i d’inclusió, per part de propietaris i propietàries pri-

vats, amb mesures com l’exempció d’IVA, equiparant la desgravació a l’IRPF a la dels 

lloguers directament a la persona resident o millorant la desgravació, i amb altres 

bonificacions d’impostos. 

96. Potenciar el mecenatge, amb els beneficis fiscals corresponents, en l’habitatge so-

cial. 

97. Incorporar una deducció fiscal en l’IRPF de les aportacions que realitzen les famílies 

o comunitats de veïns i veïnes que duen a terme reformes d’adaptació dels habitat-

ges o les zones comunes per dotar-los d’accessibilitat universal. 

98. Introduir en la regulació de l’impost de béns immobles (IBI) una deducció per a les 

llars en les quals hi resideixi una persona amb discapacitat, així com una deducció 

durant un període de cinc anys després d’haver executat reformes en l’habitatge.  

99. Bonificar l’impost de construccions, instal·lacions i obres per tal d’incentivar la quali-

ficació energètica “A” dels habitatges més assequibles.  

100. Reduir les taxes i els impostos en les llicències d’obra i primera ocupació dels ha-

bitatges amb protecció. 

1.4.1.5. ALTRES MESURES 

L’informe es fa ressò d’altres mesures de “promoció i accés a l’habitatge”. En primer lloc, es poden men-

cionar les formes alternatives de tinença (la propietat temporal i la compartida), introduïdes amb la vo-

luntat d’aportar solucions al problema d’accés a l’habitatge en propietat, a través de la flexibilització de 

les vies d’adquisició i l’abaratiment dels costos econòmics. 

Tampoc no es pot deixar de banda la promoció d’allotjaments col·lectius protegits, amb els quals es pre-

tén proporcionar allotjament transitori a persones vulnerables en situació d’exclusió residencial. A dife-

rència dels habitatges convencionals, no han de complir amb els requisits d’habitabilitat atès que són de 

caràcter temporal. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que aquests allotjaments només poden ser 

edificats en sòls la qualificació dels quals admeti la seva construcció i determina les superfícies útils 

mínimes, entre d’altres aspectes. 

Cal destacar també els allotjaments amb espais comuns complementaris, els quals tenen una superfície 

de l'espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d'habitatge i disposen d'uns espais co-

muns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat. Aquests espais complementen l’ús i 

gaudi dels espais privatius de tot o part dels habitatges o allotjaments que comprèn l’edifici. 
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Entre les altres mesures també s’hi troben les oficines locals d’habitatge, organismes col·laboradors de 

la Generalitat amb una doble funció: d’una banda, prestar serveis relacionats amb els programes auto-

nòmics i, de l’altra, dur a terme programes i serveis a iniciativa dels ens locals. Les oficines desenvolupen 

un paper rellevant a l’hora d’informar i assessorar la ciutadania sobre una àmplia diversitat d’instruments 

propis de les polítiques d’habitatge de Catalunya. 

Finalment, el Decret llei 17/2019 preveu que els municipis de més de 50.000 habitants, a més dels 

compresos en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han de coordinar les seves actuacions en matèria d’ha-

bitatge. Els municipis han de subscriure en un termini de 2 anys un programa d’actuació la prioritat del 

qual ha de ser posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes habitatges amb protecció oficial en règim 

de lloguer. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

101. Redefinir o ampliar les funcions de les oficines locals d’habitatge i garantir una ac-

titud proactiva per part de l’Administració, mitjançant l’oferiment de serveis d’asses-

sorament en matèria d’arrendaments urbans, de mediació, de recerca d’habitatges 

de lloguer a preus més assequibles, fins i tot en el mercat privat, entre d’altres. 

102. Incrementar la partida pressupostària dedicada a les oficines locals d’habitatge 

amb les finalitats següents: incrementar significativament la plantilla i millorar els 

espais existents per tal de garantir la privacitat en l’atenció dels casos més greus.  

103. Potenciar la formació tècnica i administrativa de tots els serveis d’informació rela-

cionats amb les polítiques d’habitatge, especialment pel que fa a l’atenció de les 

necessitats dels col·lectius amb una situació més desfavorable, com són les perso-

nes amb discapacitat o en risc de pobresa i exclusió social.  

1.4.2. INSTRUMENTS PER MANTENIR I EVITAR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE 

Els instruments amb una orientació social dissenyats per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge cons-

titueixen un dels pilars principals de la política d’habitatge dels darrers anys, atesa la situació de vulne-

rabilitat de moltes persones i famílies i la incapacitat per satisfer les seves necessitats a través d’un parc 

públic d’habitatges insuficient. No obstant això, aquests instruments s’han de combinar amb polítiques 

adreçades a fer front als problemes estructurals del sector de l’habitatge que no contribueixen a soluci-

onar el “problema de l’habitatge”. 

1.4.2.1. AJUTS PER AL MANTENIMENT DE L’HABITATGE 

És l’instrument que compta amb una disponibilitat pressupostària més elevada. Hi ha tres modalitats 

d’ajuts per al pagament de l’habitatge: les prestacions per al pagament del lloguer a persones en risc 

d’exclusió social; les prestacions d’especial urgència, la finalitat de les quals és deixar sense efecte l’ac-

ció d’un desnonament judicial o embargament de l’habitatge; i els ajuts implícits, l’objecte dels quals és 

ajudar a pagar el lloguer a les persones usuàries dels habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya amb ingressos baixos. L’any 2019, els ajuts per al pagament de l’habitatge han suposat 

61.013 actuacions i una despesa de 112,6 milions d’euros. Aquestes dades representen una davallada 

important respecte de l’any anterior (-18,2% en el nombre d’actuacions i -16,7% en la despesa) i està 

motivada per la reducció de l’activitat dels ajuts al pagament del lloguer.   

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

104. Millorar l’accés als ajuts al pagament del lloguer, limitats en el moment d’elaboració 
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d’aquest informe a rendes de lloguer inferiors a quantitats entre 350 i 750 euros, 

com a màxim, segons demarcació territorial i a ingressos de la unitat de convivència 

entre un mínim de 0,6 vegades l’IRSC (en el cas de persones soles) i un màxim de 

2,8 vegades l’IRSC (abans de l’aplicació del coeficient multiplicador). 

105. En particular, revisar algunes limitacions que poden convertir-se en barreres d’ac-

cés als ajuts al pagament de lloguer, com ara: el fet que en alguns municipis o co-

marques la renda mitjana dels lloguers estigui molt a prop o fins i tot per sobre dels 

imports màxims de lloguer mensual que estableixen les convocatòries per a aquells 

territoris; el fet que l’any 2019 s’hagi eliminat la possibilitat de considerar els ingres-

sos bruts de les unitats de convivència o els ingressos informals en aquells casos en 

què la base imposable general de la declaració de la denda se situa per sota dels 

ingressos mínims necessaris per poder rebre els ajuts; i, en general, el fet que 

aquests ingressos mínims exigibles puguin deixar fora de les convocatòries a una 

part de la població més vulnerable, com ara les persones grans amb pensions no 

contributives o les unitats de convivència beneficiàries de la renda garantida de ciu-

tadania. 

106. Incrementar l’import dels ajuts al pagament del lloguer (els quals s’han anat reduint 

al llarg dels últims anys) per garantir l’accés i el manteniment a un habitatge digne, 

és a dir, segur i adequat, així com el pagament dels subministraments bàsics asso-

ciats com l’aigua i l’energia. 

107. Deixar de tributar pels ajuts al pagament del lloguer perquè Hisenda els interpreta 

com una subvenció que reben les persones en comptes de com un ajut social.  

108. Deixar d’imputar els ajuts al pagament del lloguer com a ingressos de les persones 

sol·licitants i beneficiàries de la renda garantida de ciutadania a l’hora de calcular la 

seva quantia, tal com succeïa amb la PIRMI. 

109. Articular mesures per evitar que els ajuts al pagament del lloguer tinguin com a 

conseqüència l’increment del preu del lloguer i actualitzar els topalls en les convoca-

tòries d’ajuts. 

1.4.2.2. PROPOSTES DE LLOGUER SOCIAL PER EVITAR DESNONAMENTS 

La llei 24/2015 preveu dos supòsits per tal d’evitar situacions de pèrdua de l’habitatge. En un primer 

cas, abans d’adquirir un habitatge habitual resultant d’una dació en pagament de préstecs i crèdits hi-

potecaris o bé de la impossibilitat del propietari o propietària per retornar el préstec, la persona adquirent 

ha d’oferir als afectats i afectades una proposta de lloguer social, sempre que no tinguin una alternativa 

pròpia d’habitatge i que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial.  

En un segon cas, abans de fer qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o desnonament per 

impagament de lloguer, la part demandant, sempre que sigui una persona jurídica i en determinats su-

pòsits, ha d’oferir als afectats i afectades una proposta de lloguer social sempre i quan compleixin els 

requisits del primer cas (no tenir una alternativa pròpia d’habitatge i trobar-se en situació de risc d’exclu-

sió residencial). 

Cal assenyalar que perquè la proposta pugui ser considerada com a “lloguer social” ha de fixar rendes 

de lloguer que garanteixin que l’esforç per al seu pagament no superi entre el 10% i el 18% dels ingressos 

de la unitat familiar. A més, l’habitatge ofert ha de ser preferentment l’afectat pel procediment o, alter-

nativament, un habitatge situat dins del mateix municipi, sens perjudici que els serveis socials acreditin 
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que el trasllat a un altre municipi no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial 

de la unitat familiar. 

1.4.2.3. AJUTS PER A LA XARXA D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té establert un sistema d’ajuts articulat a través de la Xarxa d’Ha-

bitatges d’Inclusió Social que s’adrecen a entitats sense ànim de lucre i administracions locals per faci-

litar la tasca d’integració social de col·lectius amb dificultats que requereixen una atenció especial, tutela 

o suport especialitzat. L’import total dels ajuts ha anat augmentat progressivament al llarg dels darrers 

anys fins assolir els 4,9 milions d’euros al 2019. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

110. Incorporar a la Cartera de serveis socials l’acompanyament i el seguiment de les 

persones i famílies que accedeixen als habitatges d’inclusió social. 

1.4.2.4. MESES DE VALORACIÓ DE LES SITUACIONS D’EMERGÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCI-

ALS 

Les persones en situació de risc d’exclusió residencial poden sol·licitar ser reallotjades a la mesa d’emer-

gència municipal, si l’ajuntament en té una de pròpia, o bé a la Mesa d’Emergències de Catalunya. La 

Mesa és un òrgan col·legiat tècnic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que proposa l’adjudicació 

d’habitatges de lloguer social per un període mínim de tres anys. El nombre d’habitatges adjudicats a 

través de les meses gestionades per l’Agència d’Habitatge de Catalunya porta dos anys seguits a la baixa 

i passa de 1.182 a 504 entre els anys 2017 i 2019. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

111. Potenciar la coordinació entre els serveis socials, els serveis d’habitatge i les auto-

ritats judicials per poder actuar de la manera més àgil i ràpida possible davant d’una 

emergència habitacional. 

112. Reduir d’una manera decidida la demora de fins i tot un any en l’assignació d’un 

habitatge després de la valoració favorable de la Mesa d’Emergències.  

1.4.2.5. ALTRES MESURES 

Dues mesures més per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge són el Servei d’Informació i Assessora-

ment sobre el Deute Hipotecari i els ajuts a projectes de cohesió veïnal. Pel que fa al Servei, aquest es 

coneix amb el nom d’Ofideute i l’any 2019 ha dut a terme 469 actuacions de mediació entre les persones 

o famílies, d’una banda, i les entitats financeres titulars dels préstecs, de l’altra, amb l’objectiu d’arbitrar 

solucions i evitar la pèrdua d’habitatge. Ofideute presta el servei a través de les oficines locals d’habi-

tatge. Quant als ajuts a projectes de cohesió veïnal, aquests consisteixen en subvencions per al finança-

ment de projectes socials, així com d’adequació, rehabilitació i manteniment de les entitats veïnals i els 

espais o elements comuns de les comunitats en barris d’habitatges públics administrats o gestionats per 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i en àrees de risc d’exclusió residencial o amb degradació urbana. 

L’any 2019, aquests ajuts han suposat una despesa de 0,5 milions d’euros. 
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A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana:  

113. Recuperar els programes adreçats a millorar les condicions de vida i la cohesió 

social dels barris més vulnerables, mitjançant el finançament de projectes d’actuació 

integral (en l’àmbit social i físic), tal com preveia l’anomenada “Llei de barris”. Des-

prés de l’experiència d’aquesta llei, els projectes haurien de donar un pas endavant 

i incloure en les seves actuacions no només els espais i les infraestructures urbanes 

sinó també els edificis i les comunitats d’habitatges quan existeixin situacions d’ex-

clusió residencial relacionades amb l’accessibilitat (i.e. instal·lació de rampes, ascen-

sors, etc.), l’estat de conservació dels elements comuns (i.e. façanes, teulades, es-

cales, etc.) i dels elements privats (i.e. aïllament de finestres, eradicació de plagues 

i humitats, etc.) o altres mancances. 

1.4.3. FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 

La rehabilitació té com a objectiu millorar la seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica 

dels edificis i els habitatges, així com dinamitzar les àrees que han experimentat una davallada o empit-

jorament en els seus àmbits econòmic, comercial, cultural o patrimonial. La rehabilitació representa una 

oportunitat per incrementar el parc d’habitatges amb protecció i és un instrument del planejament urba-

nístic amb un potencial elevat per millorar les condicions de vida de l’entorn i dels barris, evitar o revertir 

la segregació espacial i fomentar la cohesió social en el territori. La rehabilitació dels edificis posa en 

valor els edificis i els espais, protegeix i dinamitza els entorns, atreu població i redueix la probabilitat de 

què hi hagi comportaments incívics i altres problemàtiques socials. 

El programa Foment de la rehabilitació consisteix en convocatòries anuals de la Generalitat (ascensors, 

gent gran i convocatòria ordinària), a les quals s’hi afegeixen les transferències al Consorci de l’habitatge 

de Barcelona (CHB) i al Consorci metropolità de l’habitatge (CMH i la inversió en obres de manteniment 

i adequació del parc d’habitatges gestionats per l’Agència d’habitatge de Catalunya. El programa inclou 

dos grans tipus d’actuacions: d’una banda, mesures de foment per a la rehabilitació de l’interior dels 

habitatges als requeriments tècnics de la normativa d’habitabilitat i, de l’altra, mesures de foment a la 

rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges en àmbits territorials declarats “àrees de conservació i 

rehabilitació”. 

Des de fa ja uns anys, i en virtut de la normativa vigent, és obligatori que els edificis plurifamiliars d’una 

determinada antiguitat se sotmetin a una inspecció tècnica. Aquest instrument consisteix en una inspec-

ció visual de l'edifici feta per un tècnic o tècnica competent que hauria de servir perquè els propietaris i 

propietàries (la Comunitat en el cas de propietat horitzontal i la persona propietària física o jurídica en el 

cas de la propietat vertical) prenguin consciencia de l’estat de l’edifici i adoptin les mesures pertinents 

per complir el deure de conservació i manteniment. Els informes d’inspecció tècnica dels edificis (ITES) 

es registren en el Departament de Territori i Sostenibilitat, però es constaten dèficits en la gestió i apro-

fitament d’aquesta informació tan valuosa. 

La part més important del programa Foment a la rehabilitació correspon a les convocatòries i les trans-

ferències als consorcis, les quals representen, l’any 2019, 18.059 actuacions i una despesa de 36,8 

milions d’euros. Aquell mateix any, l’import global del programa és de 39,6 milions d’euros, una xifra molt 

allunyada dels 77,9 milions de despesa mitjana del període 2007-2011. Tal com indica el Consell Asses-

sor d’Infraestructures de Catalunya (2019), la rehabilitació no ha assolit el volum d’activitat d’altres paï-

sos de l’entorn europeu. 

Un projecte inspirador en aquest sentit és el EuroPace, el qual facilita el finançament als propietaris i 

propietàries d’habitatges per a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de la millora energètica (ins-

tal·lació de plaques solars, millora del sistema de calefacció o climatització, millora de l’aïllament de la 

llar etc.). A través d’EuroPace s’ofereix un import de fins al 10% del valor de la propietat, que es retorna 
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mitjançant una quantia agregada a l’IBI o equivalent durant un termini de fins a 20 anys, amb un interès 

baix i sense necessitat de pagar una quantitat en concepte d’entrada. El Govern és qui autoritza el prés-

tec del programa i els diners del finançament s’obtenen a través d’entitats privades. Actualment Olot 

acull aquesta experiència a Catalunya. 

Una altra experiència propera és “Santa Coloma (de Gramenet) renovem els barris”, a través de la qual 

l’Ajuntament assumeix funcions d’organitzador de la rehabilitació sobre immobles que no són de titulari-

tat pública. En primer lloc, l’Administració Local activa la declaració d’una àrea de conservació i rehabili-

tació (ACR) amb un sistema de col·laboració amb les comunitats de propietaris i propietàries articular 

mitjançant un conveni. En segon lloc, l’Ajuntament contracta les obres i sol·licita i gestiona subvencions 

en nom de les comunitats. Finalment, l’Ajuntament repercuteix el cost de les obres individualment a cada 

propietari o propietària mitjançant quotes mensuals proporcionals sense interessos. Les darreres dades, 

presentades al març del 2019 en el context del “Fòrum d’habitatge i rehabilitació de Barcelona”, indiquen 

un total de 386 habitatges i locals rehabilitats corresponents a un volum de 32 finques. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

114. Fer el seguiment corresponent i verificar, per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat: 

-La realització de l’informe d’inspecció tècnica (ITE) en tots els edificis que tinguin 

l’obligació de fer-ho. 

- La gravetat de les deficiències detectades i els terminis necessaris per resoldre-les 

en els edificis que sí han efectuat la ITE. 

-El compliment de la normativa a través d’una Inspecció d’Habitatge in situ i l’execu-

ció d’allò que consta escrit en els informes. 

115. Cercar els mecanismes que permetin la rehabilitació dels edificis que incompleixin 

la normativa degut als problemes econòmics dels propietaris i propietàries, en col·la-

boració amb les administracions locals, amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’ade-

quació residencial (o habitabilitat), sense perjudici de les càrregues corresponents 

que se’n derivin.  

116. Dotar la política d’habitatge de més ajuts adreçats a la rehabilitació, particularment 

pel que fa a les patologies estructurals, eficiència energètica i accessibilitat, atès que 

només el 0,6% dels edificis d’habitatges són “universalment accessibles” en el con-

junt de l’Estat espanyol, és a dir, compleixen amb els criteris d’accessibilitat en l’“iter 

geogràfic” que va des del moment en què la persona abandona la via pública fins 

que es troba en el seu habitatge.3 

117. Crear una comissió tècnica de rehabilitació que intervingui en la tramitació i elabo-

ració dels informes urbanístics previs en els casos de gran rehabilitació i rehabilita-

cions amb canvi d’ús.  

118. Articular mecanismes per possibilitar, a les empreses que ho desitgin, una col·labo-

ració publicoprivada eficaç per impulsar i dinamitzar les rehabilitacions d’immobles 

que siguin propietat de comunitats de propietaris i propietàries, tal com preveu la 

Llei 8/2013. En concret, caldria posar en marxa les àrees de rehabilitació integral 

per rehabilitar el parc edificat propietat de particulars en divisió horitzontal (més del 

 
3 Vegeu Fundación Mutua de Propietarios (2018). 
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80% del parc total). 

119. Impulsar un servei de mediació per acompanyar les persones amb discapacitat i 

les seves famílies en els conflictes que puguin sorgir en les comunitats de veïns i 

veïnes davant la necessitat de dur a terme obres d’accessibilitat a l’edifici d’habitat-

ges, així com millorar la informació i acompanyament tècnic i administratiu per rea-

litzar el procés burocràtic de presentació dels ajuts a la rehabilitació i adaptació d’ha-

bitatges.  

1.4.4. REGULACIÓ DELS PREUS DEL LLOGUER PRIVAT 

Davant de l’increment de les rendes de lloguer que pateix la majoria de les grans ciutats europees (el 

32,7% en el cas de l’Àmbit metropolità de Barcelona entre els anys 2014 i 2018), un seguit de països i 

ciutats han establert diverses mesures encaminades a regular preus de lloguer privat. La finalitat 

d’aquestes mesures és contenir l’increment de les rendes del lloguer i garantir la seguretat residencial, 

de manera que el lloguer pugui esdevenir una solució residencial tant estable com la propietat. 

Aquests tipus de regulacions obtenen posicions molt confrontades. Tant López (2019) com García (2019) 

insisteixen en els perjudicis que provoquen les regulacions de les rendes de lloguer de “primera genera-

ció”, on es posa un topall als preus: s’observen reduccions de l’oferta d’habitatge de lloguer, impactes 

negatius sobre la mobilitat i una mala assignació de recursos que beneficia a uns llogaters i llogateres 

en detriment d’altres. En canvi, hi ha menys avaluacions consolidades en relació amb les regulacions de 

“segona generació”, o límits al creixement del preu del lloguer. Pel que fa a les anomenades regulacions 

de “tercera generació”, López (2019) considera que representen un compromís raonable entre les per-

sones que defensen i les que s’oposen a aquest tipus de mesures, atès que, tal com estableix el Reial 

decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, mantenen la regu-

lació de les rendes durant la tinença, però no entre tinences. 

Un dels defensors més rellevants de la regulació dels preus del lloguer privat és Barton (2019), particu-

larment de les de “segona generació”. Barton justifica els resultats dispars de les avaluacions que s’han 

fet sobre aquest tipus de mesures basant-se en la necessitat d’incloure-les dins d’un paquet de mesures 

més ampli per tal de garantir la seva efectivitat. 

Com es comentava anteriorment, el Reial decret llei 7/2019 modifica la llei d’arrendaments urbans i 

recupera el fet que durant la vigència del contracte l’actualització anual de la renda no podrà superar 

l’increment de l’IPC. A més, aquest mateix Reial decret instaura un sistema estatal d’índex de referència 

del preu de lloguer i recull la possibilitat que les comunitats autònomes defineixin el seu propi índex de 

referència, adaptat a les necessitats del seu territori. No obstant això, algunes comunitats autònomes, 

com Catalunya, ja havien definit anteriorment el seu índex de referència de preus de lloguer,4 un indica-

dor de consulta pública amb caràcter informatiu, operatiu en 53 municipis. El Decret Llei 17/2019 esta-

bleix l’obligació d’incloure les dades de l’índex en la publicitat i en les ofertes d’habitatges de lloguer i en 

els contractes que se signin. Així mateix, es preveu que l’administració catalana tingui en compte l’índex 

en el desenvolupament de les seves polítiques i que la persona arrendadora d’un habitatge no es pugui 

beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment de lloguer quan la renda pactada sigui superior a l’índex. 

 
4 Ordre GAH/142/2017, de 5 de juliol, per la qual s’aprova l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges. DOGC núm. 7408, de 

10.07.2017. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=792137&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520GAH%2F142%2F2017&mode=single
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Cal destacar també la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció 

de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge,5 fruit d’una proposició de llei.6 El seu objecte és 

regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que sigui desti-

nat a residència permanent de l’arrendatari i que estigui situat en zones del territori qualificades com a 

“àrees amb mercat d’habitatge tens”, enteses com els municipis o les parts de municipi que estan espe-

cialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que 

permeti accedir-hi a tota la població. La qualificació d’aquestes àrees és temporal i, per tant, no pot 

excedir de cinc anys des de la publicació d’aquesta declaració.7  

En els contractes d’arrendament que es concloguin en aquestes àrees, el preu no pot augmentar res-

pecte del contracte anterior, si va ser signat en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat, esmentat anteriorment. Aquest règim 

de contenció es flexibilitza en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els contractes que 

resulten d’un procés de gran rehabilitació, la renda pactada dels quals pot fixar-se en el marge superior 

de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges de categories anàlogues. També es pot fixar el 

preu en aquest marge en el cas que es facin obres de millora o que en el darrer any s’hagin executat a 

l’habitatge obres que en millorin l’habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat o l’eficiència energètica. 

Cal assenyalar que la Llei 11/2020 ha estat objecte de recurs al TC, el qual s’ha admès a tràmit el febrer 

de 2021. Ara bé, mentre no hi hagi una declaració d’inconstitucionalitat per part del TC continuen vigents 

els articles impugnats i els preus de lloguer queden vinculats al que estableix la Llei 11/2020. 

Un exemple internacional de regulació de lloguers de segona generació és el model d’estabilització de 

preus del lloguer de Nova York, implantat l’any 1974. Aproximadament un milió d’habitatges es troben 

sota aquesta regulació. Per a la seva aplicació, les juntes territorials, a les quals hi ha representades les 

parts arrendatària i arrendadora, estableixen les tarifes d’augments del preu del lloguer. Les tarifes es 

fixen anualment i s’apliquen a les renovacions del lloguer fetes a partir de l’1 d’octubre de cada any. 

Segons Joffe (2019), els preus no han pujat mai més del 3%. Els increments han de funcionar com un 

incentiu per invertir en la propietat i garantir les condicions de seguretat dels edificis. Respecte als pro-

pietaris i propietàries, reben atenció legal i rebaixes fiscals per a la millora dels edificis i préstecs per part 

de la Divisió encarregada de supervisar el sistema. A Berlín i París s’estan aplicant mesures de regulació 

de preus de lloguer que caldrà avaluar a mig termini. 

També diverses ciutats han pres mesures en relació amb el lloguer turístic com una manera de contenir 

els preus de lloguer. Aquestes regulacions inclouen, entre d’altres coses, l’obligació de registrar-se com 

amfitrió o amfitriona davant l’autoritat local, limitar del nombre de dies de lloguer de l’habitació o habi-

tatge, restringir el nombre de llicències, i prohibir l’ús diferent al lloguer de llarg termini i el lloguer de 

segones residències. 

Catalunya, amb la llei 11/2020, anteriorment comentada, i properament a Espanya, ha fet, i farà, res-

pectivament, una nova legislació en matèria de preus del lloguer privat, que caldria valorar i fer-ne un 

seguiment per analitzar el seu impacte real en una situació d’evolució superior de preus de lloguer res-

pecte dels salaris. 

En aquest sentit, el CTESC recomana: 

 
5 Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de 

modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. DOGC núm. 8229, de 

21.09.2020. 
6 Aquesta proposició es va debatre, votar i aprovar al Parlament de Catalunya després que el Consell de Garanties Estatutàries en fes un 

dictamen a petició de Cs i el PPC. Aquest dictamen, no vinculant, concloïa que el text conté punts que no troben l’empara en l’Estatut d’autono-

mia de Catalunya i vulneren la Constitució espanyola. 
7 L’annex de la Llei estableix 61 municipis inclosos dins de la declaració transitòria, amb durada d’un any, d’àrees amb mercat d’habitatge tens 

(aquells en què les rendes de lloguer han sofert un increment de més del 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2019 pertanyents a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població superior a 20.000 habitants), per tal de donar resposta urgent a la situació d’emergència 

en matèria d’habitatge. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812918.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812918.pdf
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120. Avaluar científicament els efectes de la normativa en els preus de lloguer privat a 

partir dels següents indicadors: 

-L’evolució dels preus del lloguer privat segons el registre de fiances de la Generalitat  

-L’evolució dels preus del lloguer privat en les zones i municipis limítrofs que no estan 

qualificats com a àrees amb mercat d’habitatge tens 

-L’evolució del percentatge de renda familiar destinada al pagament de les despeses 

dels habitatges de lloguer privat en les zones i municipis amb aquesta qualificació 

-L’evolució del nombre d’habitatges de lloguer privat en les zones i municipis amb 

aquesta qualificació 

-L’evolució de la qualitat i el manteniment del parc d'habitatges de lloguer privat 

-L’evolució del nombre de desnonaments per situacions de lloguer 

1.4.5. COVID-19 I DRET A L’HABITATGE 

La pandèmia per COVID-19 i les mesures de confinament domiciliari que s’han adoptat per combatre 

l’expansió del nou virus han posat de manifest amb molta claredat l’existència de situacions d’exclusió 

residencial i la relació que s’estableix entre, d’una banda, les condicions dels habitatges i el fet residen-

cial i, de l’altra, l’estat de salut de les persones i les comunitats. A més, la resposta a la pandèmia hagi 

pivotat a l’entorn de l’habitatge i això ha magnificat les desigualtats que ja es donaven a l’entorn del dret 

a l’habitatge i alguns problemes socials, entre els quals es poden destacar les dificultats per conciliar les 

vides personal i laboral (sobretot en el cas de les dones),8 la bretxa digital, la violència de gènere i la 

soledat no desitjada de moltes persones grans i no grans. 

L’experiència del confinament s’ha vist agreujada en molts casos per la pèrdua imprevista dels ingressos 

i les dificultats per fer front a les despeses d’habitatge (lloguer, hipoteca i subministraments), però també 

per circumstàncies intrínseques a l’habitatge i al fet residencial.9 Viure al carrer, tenir sostre però no llar 

o disposar d’un habitatge amb problemes de seguretat i adequació són situacions d’exclusió residencial 

que s’han fet més difícils de suportar enmig d’un context de crisi sanitària caracteritzat per les limitacions 

de la vida quotidiana, en general, i a la mobilitat, en particular. 

La dimensió dels habitatges i, més concretament, els metres quadrats per persona han esdevingut fac-

tors molt rellevants no només des del punt de vista del confort sinó també de la salut. La disponibilitat 

d’espai condiciona directament les possibilitats per aïllar les persones amb simptomatologia compatible 

amb la malaltia per COVID-19 i per mantenir la distància física de seguretat recomanada en aquestes 

circumstàncies. En aquest sentit, la manca d’espai als habitatges pot ser una font d’estrès i de conflicte 

generadora d’impactes negatius en la salut mental de les persones. A més, la sobreocupació dels habi-

tatges està relacionada amb problemes de salubritat que poden afavorir la propagació de les malalties 

contagioses.10 Per aquests motius, cal remarcar que una de les situacions d’exclusió residencial més 

recurrents a Catalunya és precisament l’amuntegament, el qual afecta el 12,6% de la població l’any 

2018. 

 
8 Vegeu “Igualtat, la corba més lenta: la sobrecàrrega recau en les dones, però pugen els homes que atenen els fills”. Cristina Sen. A La Van-

guardia, 25/06/2010. 
9 Vegeu “Tot anirà bé? Pobresa i habitatge a Catalunya (abans del confinament)”. Benet Fusté. Al blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
10 Vegeu “Tot anirà bé? Pobresa i habitatge a Catalunya (abans del confinament)”. Benet Fusté. Al blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
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Per la seva banda, Save the Children ha advertit sobre els impactes de la crisi sanitària i el confinament 

domiciliari en la salut mental de les persones, particularment dels infants.11 Partint de l’explotació esta-

dística d’una sèrie d’enquestes internacionals, l’organització posa sobre la taula la situació de les famí-

lies amb pocs recursos que han de fer front al confinament des de la vulnerabilitat econòmica i l’experi-

ència de l’exclusió residencial. L’estudi mostra preocupació per les dificultats que tenen moltes famílies 

per pagar les despeses d’habitatge, per mantenir l’activitat educativa dels seus fills i filles i per garantir 

una alimentació nutritiva i saludable. A més, constata els impactes negatius que ja han produït aquestes 

circumstàncies en el benestar emocional de més del 50% dels nens i les nenes que han estat confinats. 

La crisi sanitària ha posat de manifest els dèficits de les polítiques públiques actuals, les quals compten 

amb uns instruments poc intensius i amb cobertures limitades que fan pràcticament impossible atendre 

correctament la incertesa, la vulnerabilitat i, més concretament, les dificultats per accedir a un habitatge 

digne i assequible i mantenir-lo. Cal tenir present que no totes les mesures serveixen per garantir el dret 

a l’habitatge a les persones més vulnerables, però són precisament les llars amb menys ingressos les 

que previsiblement patiran amb més intensitat els efectes de la pandèmia.12 Es pot afirmar que es partia 

d’una situació de desavantatge caracteritzada per l’existència de moltes situacions d’exclusió social i 

residencial i, al mateix temps, per una mancança de recursos en relació amb uns problemes que, amb 

la irrupció de la pandèmia, s’han vist agreujats. 

De fet, un informe d’Oxfam Intermón13 preveu un increment de la pobresa a Espanya i a Catalunya quan-

tificat en unes 700.000 i 93.600 persones, respectivament, a causa de la pandèmia. Al mateix temps, 

organitzacions com la Fundació Arrels, el gimnàs social de Sant Pau i Càritas Diocesana de Barcelona14 

han cridat l’atenció sobre l’augment del nombre de persones i famílies sense llar després d’haver d’aban-

donar les habitacions rellogades on vivien com a conseqüència de la pèrdua dels seus ingressos, molt 

sovint procedents de l’economia submergida. 

La declaració de l’estat d’alarma ha suposat també la posada en marxa d’una bateria de propostes per 

part del Govern de l’Estat que han cobert, amb més o menys limitacions, algunes situacions de vulnera-

bilitat social i risc d’exclusió residencial provocades per la crisi sanitària i el confinament domiciliari. 

S’han aprovat mesures per assegurar els subministraments bàsics a totes les famílies i mesures per fer 

front al pagament dels lloguers i els préstecs hipotecaris de l’habitatge habitual, com ara ajuts econò-

mics, préstecs, moratòries, microcrèdits i la suspensió dels procediments judicials i els llançaments. 

Si bé és cert que aquestes mesures han ajudat a pal·liar alguns efectes, són insuficients. Només repre-

senten un primer pas per protegir efectivament moltes persones i famílies que, sense un suport de ca-

ràcter permanent o estructural, es poden veure abocades a dificultats greus per fer front a les depeses 

d’habitatge. És previsible que les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo s’intensificaran mentre 

duri la situació d’incertesa provocada per pandèmia i per la necessitat d’activar, en cas de necessitat, 

mesures més o menys estrictes de confinament domiciliari i limitació de l’activitat social i econòmica. 

De fet, la demanda d’ajuts extraordinaris al pagament del lloguer ha sobrepassat la capacitat de resposta 

de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa al pressupost inicialment disponible (14,5 milions aportats 

per l’Estat i 5 milions més per la Generalitat) com a la capacitat per atendre les sol·licituds. Pocs dies 

després d’haver obert la convocatòria extraordinària, la Generalitat va deixar d’admetre noves demandes 

 
11 Vegeu “Confinados con la nevera vacía o viviendo en una habitación: la factura emocional de la crisis depende de la clase social”. Marta 

Borraz. A eldiario.es, 31/03/2020; “Encuesta de Save the Children: el 60% de las familias vulnerables ya ha visto alterada su situación laboral 

en la primera semana de crisis del coronavirus”. A savethechildren.es, 25/03/2020; i “A tu lado: qué nos cuenta las familias”. A savethechil-

dren.es, març 2020. 
12 Vegeu “Tot anirà bé? Pobresa i habitatge a Catalunya (abans del confinament)”. Benet Fusté. Al blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
13 Vegeu “La pandèmia porta més pobresa”. A La Vanguardia, 25/06/2020, i Una reconstrucción justa es posible y necesaria: no es momento 

para la austeridad, elijamos dignidad. A oxfaminetmon.org, 2020. 
14 Vegeu “El virus provoca que centenars de persones perdin casa seva”. Rosa M. Bosch. A La Vanguardia, 28/05/2020. 
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a l’espera de poder resoldre l’elevat volum de sol·licituds en tràmit (més de 15.500 en gairebé dues 

setmanes).15  

Al mateix temps, les moratòries i els microcrèdits atorgats per les entitats bancàries representen un en-

deutament a mitjà i llarg termini que les famílies afectades hauran d’eixugar. Pel que fa a la suspensió 

dels procediments judicials i els llançaments, es tracta de mesures conjunturals per impagament que 

deixaran d’estar vigents un cop s’acabi l’estat d’alarma, col·locant novament moltes famílies en situaci-

ons extremes d’exclusió social i residencial per pèrdua de l’habitatge principal. 

S’ha de tenir en compte també que abans de la crisi sanitària ja hi havia un problema greu de manca 

d’oferta d’habitatge de venda i de lloguer que molt probablement empitjorarà a causa del deteriorament 

de l’economia provocat per la pandèmia. 

Amb el benentès que totes les polítiques i mesures d’habitatge han de donar resposta a la diversitat de 

necessitats associades al gènere, l’edat, el cicle de vida, l’estat de salut, la diversitat funcional, la com-

posició familiar i el poder adquisitiu de les persones, 

El CTESC recomana: 

121. Emprendre immediatament la construcció d’habitatges de primer accés, tant de 

venda com de lloguer, a preus més assequibles, atesa la manca d’oferta d’aquest 

tipus d’habitatge, els efectes tractors de l’activitat promotora-constructora en l’eco-

nomia i l’ocupació, i les potencialitats de retorn fiscal d’aquesta activitat. 

122. Acordar un pla de xoc de mesures que aposti per l’ampliació del parc d’habitatge 

social i de lloguer més assequible, a través de l’adequació de la regulació del mercat, 

la mobilització de pisos buits, la intermediació, la rehabilitació i la col·laboració entre 

el sector públic i privat. 

123. Vertebrar, ara més que mai, grans pactes per garantir el dret a l’habitatge, de ma-

nera que s’ampliï el parc d’habitatge a preus més assequibles, preferentment de 

lloguer, i que es protegeixi adequadament les persones i famílies afectades per situ-

acions d’exclusió residencial, com ara la pèrdua o el risc de pèrdua del seu habitatge. 

124. Fomentar la realització de projectes d’investigació interdisciplinaris que permetin 

conèixer millor la relació entre habitatge i salut i, més concretament, entre habitatge, 

COVID-19, confinament i salut, amb l’objectiu de planificar actuacions preventives i, 

si cal, reactives de manera més efectiva i equitativa. 

125. Revisar el Decret d’habitabilitat a la llum de la pandèmia per COVID-19 i dels conei-

xements sobre la relació entre habitatge i salut. 

126. Iniciar un debat sobre l’adequació dels habitatges als canvis econòmics i socials 

(p.e. el foment del teletreball), així com sobre les característiques de les estances 

dels habitatges (p.e. versatilitat), els espais intermedis (balcons i terrasses) i els es-

pais comunitaris dels edificis, en base als impactes de la pandèmia i dels confina-

ments domiciliaris que s’han hagut adoptat. 

 
15 Vegeu Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte 

econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual; “La Generalitat atura les peticions d’ajuts al lloguer per l’allau de 

sol·licituds”. A cadenaser.com, 01/06/2020; “Las nuevas ayudas al alquilar se paralizan en plena crisis”. Helena López. A El Periódico, 

02/06/2020; i “El Govern afegeix 5 milions més per a ajuts al lloguer d’habitatges i reclama a l’Estat que dobli la seva quantitat”. ACN. A El Punt 

Avui, 18/06/2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874233&language=ca_ES
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127. Atendre els problemes de salut mental derivats de la pandèmia i posar l’accent en 

la infància i les famílies amb menys recursos, atès que, en molts casos, han hagut 

de fer front a l’estrès del confinament en condicions de més gran vulnerabilitat i des 

de l’experiència de l’exclusió social i residencial: amuntegament, dificultat per aïllar 

persones infectades, bretxa digital, manca de llum natural o de ventilació adequada, 

absència de balcons o altres espais intermedis, etc.16 

128. Reforçar la funció d’inspecció dels habitatges temporals de caràcter col·lectiu adre-

çats a treballadors i treballadores temporers perquè es puguin garantir de manera 

efectiva unes condicions d’habitabilitat, higiene i seguretat compatibles amb la salut 

i la lluita contra la COVID-19. 

129. Repensar el model de llar per a persones grans i amb discapacitat a la llum de 

l’impacte que està tenint la pandèmia per COVID-19 en la salut i el benestar de les 

persones que hi viuen i treballen. Cal avançar decididament envers la integració efec-

tiva de l’atenció de les necessitats socials i sanitàries de les persones, amb un èm-

fasi especial en la medicalització d’aquestes llars. 

130. Dotar de caràcter estructural i no pas conjuntural les mesures d’habitatge que 

s’han proposat durant l’estat d’alarma per atendre les persones sense llar, de ma-

nera que es garanteixi la seva continuïtat una vegada se superin els efectes de la 

pandèmia, per fer efectiu el dret a l’habitatge. 

131. Evitar que les persones que tinguin un habitatge, de lloguer o propietat, el perdin a 

conseqüència dels efectes derivats de la COVID-19. S’han d’agilitzar dels tràmits per 

fer efectiva la moratòria hipotecària i s’ha de fomentar l’assoliment d’acords entre, 

d’una banda, els llogaters i llogateres amb problemes per fer front al pagament de 

les rendes i, de l’altra, els propietaris i propietàries dels habitatges. 

132. Impulsar mesures econòmiques, fiscals i de mediació favorables als petits propie-

taris i propietàries amb la finalitat d’arribar a acords amb els seus llogaters i llogate-

res (moratòries, rebaixes, etc.). 

133. Ampliar les moratòries per impagament de les hipoteques de persones i famílies en 

situació de vulnerabilitat derivada o no de la pandèmia per COVID-19. 

134. Prioritzar els ajuts destinats al pagament dels lloguers. El fons destinat a aquests 

ajuts s’esgotarà ràpidament, cosa que fa necessari incrementar la dotació econò-

mica d’aquesta mesura i prioritzar els ajuts. 

135. Dissenyar mesures per fer front al pagament del deute vinculat a les moratòries 

aplicades a les persones i les famílies. El fet d’aplicar moratòries quan no es pot fer 

front a les despeses d’habitatge (incloent els subministraments) és una solució molt 

positiva a curt termini, però perjudicial a posteriori per l’acumulació de deute a les 

llars. En aquest sentit, cal aplicar la condonació parcial o total del deute a aquelles 

persones i famílies en què es cronifiqui la dificultat sobrevinguda de pagament i que 

tinguin llogat un habitatge social del parc públic de les diferents administracions pú-

bliques. 

 
16 Vegeu “Confinados con la nevera vacía o viviendo en una habitación: la factura emocional de la crisis depende de la clase social”. Marta 

Borraz. A eldiario.es, 31/03/2020; “Encuesta de Save the Children: el 60% de las familias vulnerables ya ha visto alterada su situación laboral 

en la primera semana de crisis del coronavirus”. A savethechildren.es, 25/03/2020; i “A tu lado: qué nos cuenta las familias”. A savethechil-

dren.es, març 2020. 
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136. Elaborar un conjunt de mesures preventives davant l’increment previsible de des-

nonaments a causa de la pandèmia per COVID-19, com ara l’ampliació de la suspen-

sió temporal dels desnonaments per impagament, el desenvolupament d’alternati-

ves publicoprivades per evitar l’increment del nombre de persones i famílies sense 

llar, etc. En qualsevol cas, aquest tipus de mesures haurien de compensar els perju-

dicis dels propietaris i propietàries dels habitatges afectats. 

137. Ampliar els pressupostos municipals destinats a habitatge social i a ajuts al paga-

ment del lloguer. 

138. Agilitzar la gestió i resolució de les sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer per 

evitar el desbordament dels sistemes i la consegüent aturada en l’admissió de noves 

sol·licituds, amb l’objectiu de garantir el funcionament correcte d’aquesta mesura de 

protecció social en matèria d’habitatge. 

139. Ampliar la partida pressupostària extraordinària dedicada als ajuts al pagament del 

lloguer i, més concretament, demanar a l’Estat que incrementi el pressupost que ha 

destinat fins ara a aquesta mesura per pal·liar la situació de les persones i les famí-

lies que han vist empitjorar la seva situació econòmica i residencial degut a la crisi 

sanitària. 

140. Garantir pressupostàriament l’Estratègia de sensellarisme i consolidar els recursos 

destinats a les persones que viuen al carrer. En el moment d’elaboració d’aquest 

informe, s’està donant una resposta amb recursos temporals i urgents perquè les 

persones no estiguin al carrer, però cal pensar que són persones que segueixen 

sense tenir una llar i calen recursos estables i dignes per a aquest col·lectiu.  

141. Connectar l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania (RGC) amb l’habi-

tatge, de manera que siguin sensibles a les variacions dels preus d’aquest bé bàsic 

i a l’esforç relatiu que han de fer les persones i les famílies per fer front als paga-

ments de les despeses que se li associen (hipoteca, lloguer i consums bàsics). 
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2. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 

En aquest capítol, el CTESC aporta al Govern les consideracions i recomanacions acordades per tots els 

seus membres en relació amb el dret a l’habitatge. Com és habitual en els informes d’aqueta institució, 

algunes de les recomanacions poden requerir un marc competencial superior al que disposa la Genera-

litat. Tot i això, el CTESC valora la capacitat del Govern per negociar amb altres administracions la possi-

bilitat d’implementar-les, així com per influir en el desenvolupament d’iniciatives que incorporin el seu 

esperit. 

El capítol es divideix en quatre apartats. En primer lloc, es fa un repàs a les aportacions principals de 

l’informe en l'àmbit de la definició del "problema de l'habitatge" i del marc normatiu sobre el dret a l'ha-

bitatge (9.1.-El dret a l'habitatge). A continuació, es presenten els resultats més destacables de la di-

agnosi sobre la situació de l'habitatge a Catalunya, sobre les dificultats per accedir a l’habitatge i mante-

nir-lo i sobre les situacions d'exclusió residencial que se'n deriven (9.2.-La situació de l'habitatge a Cata-

lunya). El següent apartat se centra en l'explicació de les polítiques d'habitatge i els seus antecedents 

històrics (9.3.-Les polítiques d'habitatge a Catalunya). Finalment, es relacionen, de manera ordenada, les 

mesures i instruments a través dels quals s'articulen aquestes polítiques a Catalunya (9.4.-Mesures i 

instruments de les polítiques d'habitatge). 

A cadascun d'aquests apartats amb consideracions s'hi inclouen les recomanacions del CTESC al Govern. 

2.1. EL DRET A L’HABITATGE 

El dret a l’habitatge i el sistema econòmic 

Al llarg de l’informe s’han posat de manifest les dificultats per fer efectiu el dret a l’habitatge a Catalunya. 

Aquesta realitat ha generat una preocupació àmpliament compartida que justifica la iniciativa del CTESC 

per dur a terme un informe en aquest àmbit. Probablement, el repte polític més important és desenvolu-

par les capacitats necessàries per proporcionar habitatges més assequibles, és a dir, a un cost proporci-

onal als ingressos de les llars, de manera que no les aboqui a situacions de risc d’exclusió residencial. 

Aquest repte és particularment rellevant en aquells llocs on el mercat de l’habitatge està més tensionat, 

fet que habitualment coincideix amb els pols d’atracció econòmica, demogràfica i laboral. El dret a l’ha-

bitatge no suposa només garantir un sostre a la població, sinó que remet directament al predicament de 

l’“habitatge digne”, és a dir, “segur” i “adequat”, segons la terminologia de la FEANTSA. 

Alhora, el dret a l’habitatge no es pot desvincular d’un dret més ampli com el “dret a la ciutat” o, més 

holísticament, el “dret a habitar”, entès com la interdependència d’un conjunt de drets que afecten tota 

la ciutadania (independentment del seu poder econòmic, gènere, edat, estat de salut, etc.) i que van més 

enllà de l’habitatge: el dret a la mobilitat, a gaudir d’equipaments i serveis, a disposar d’espai públic, a 

la seguretat i a l’accessibilitat (Parés, 2019). En definitiva, moltes veus consideren que l’habitatge s’hau-

ria de tractar de la mateixa manera que l’educació o la sanitat, és a dir, com un dret bàsic i universal. 

A l’informe també ha quedat palès que la possibilitat de garantir el dret efectiu a l’habitatge no només 

depèn de les “polítiques d’habitatge” en sentit estricte, sinó que està condicionada pels sistemes d’ha-

bitatge de cada país, pels models immobiliaris, per les polítiques de sòl, pel planejament urbanístic i, en 

darrera instància, per les tendències internacionals que estan transformant el rol de l’habitatge al món. 

Tal com indiquen Madden i Marcuse (2018, p. 50-57), el procés a través del qual el sistema i la política 

d’habitatge es troben fortament condicionats pel sistema immobiliari s’explica per tres tendències gene-

rals interconnectades: en primer lloc, per la desregulació immobiliària; en segon lloc, per la financiaritza-

ció de l’habitatge; i, en tercer lloc, per la globalització creixent del mercat de l’habitatge. Entre altres 

file://///10.116.5.212/comu/ESTUDIS%20I%20INFORMES/Dret%20a%20l'habitatge/5.-INFORME/9.-Consideracions%20i%20recomanacions/200928%2010e%20esborrany%20Consideracions%20i%20recomanacions%20habitatge.docx
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conseqüències, aquestes tendències contribueixen a desvincular el preu de l’habitatge dels salaris del 

mercat de treball local (Madden i Marcuse, 2018, p.68 i 69).  

En el cas espanyol, cal recordar que el model immobiliari es configura durant l’etapa del desenvolupisme 

franquista i que, en essència, va mantenir els seus elements més característics fins i tot després de la 

transició democràtica i de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea (Naredo 2010, Jiménez i Fernández, 

2014, Rodríguez i Espinoza, 2017). D’aquest llegat, hi ha almenys dues característiques distintives del 

model immobiliari espanyol: “l’hegemonia d’una cultura propietarista en matèria d’habitatge, en què la 

propietat constitueix una prioritat de les polítiques públiques, i l’impuls del sector de la construcció com 

a palanca del creixement econòmic” (Rodríguez i Espinoza, 2017, p. 19). 

El dret a l’habitatge i el marc normatiu 

Partint de la revisió de la normativa sobre el dret a l’habitatge del capítol 3 de l’informe, es pot afirmar 

que en l’àmbit internacional s’han assolit fites importants en la configuració de l’habitatge com a dret 

fonamental, però que a Catalunya i a l’Estat Espanyol encara resta molt de camí per reconèixer aquest 

dret de la mateixa manera. 

La Constitució espanyola (CE) ha regulat el dret a l’habitatge com a principi rector de la política econòmica 

i social (article 47) i, per tant, només pot ser al·legat davant la jurisdicció ordinària d’acord amb les lleis 

que el desenvolupen. A Espanya no hi ha cap norma de rang estatal que configuri l’habitatge com un dret 

subjectiu. Perquè fos així, s’hauria de dur a terme una interpretació sistemàtica que vinculi el dret a 

l’habitatge amb altres drets fonamentals o bé una reforma de la CE que atribueixi a l’habitatge el caràcter 

de dret fonamental, tal com suggereixen alguns autors i autores. 

De tota manera, l’article 47 CE sí que introdueix elements molt valuosos per a les polítiques públiques 

d’habitatge, atès que emplaça als poders públics a promoure les condicions necessàries i establir les 

normes corresponents per fer efectiu el dret a l’habitatge, regulant la utilització del sòl d’acord amb l’in-

terès general per tal d’impedir les pràctiques especulatives. 

L’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dota al Govern de Catalunya de les competències 

exclusives en matèria d’habitatge, incloent en aquesta la promoció pública d’habitatges. En aquest con-

text, cal subratllar la importància política que va tenir la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 

l’habitatge, la qual va tenir un caràcter innovador en reconèixer l’habitatge com un servei d’interès gene-

ral. Aquesta llei només va establir obligacions de mitjans, no de resultats, la qual cosa impedeix deman-

dar l’Administració pública perquè un jutge exigeixi el lliurament immediat d’un allotjament. No és irrelle-

vant constatar que va néixer en un context històric advers (just abans de l’esclat de la crisi econòmica 

de 2008) que va impedir la seva implementació pràctica. A banda de no tenir desenvolupament regla-

mentari, la llei va ser desproveïda d’alguns dels seus aspectes més importants en successives modifica-

cions legislatives, ja en plena crisi. 

Les normatives que s’han aprovat a Catalunya amb posterioritat a la Llei 18/2007 han emfasitzat la 

necessitat de mesures per facilitar l’accés a l’habitatge. En aquest sentit, la darrera iniciativa ha estat el 

Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Aquest 

decret incorpora elements que poden incidir en una resposta millor a les dificultats per accedir a l’habi-

tatge i mantenir-lo. Té per objecte incrementar de manera efectiva l’oferta general d’habitatges a preus 

més assequibles i, en especial, d’habitatges amb protecció pública en règim de lloguer, així com facilitar-

ne l’accés a la població sense recursos econòmics suficients. Cal tenir el compte que el TC, a la seva 

sentència 16/2021, ha declarat inconstitucionals els articles que tipifiquen com a supòsit d’incompli-

ment de la funció social d’habitatge la seva desocupació permanent i estableixen mesures coactives per 

al seu compliment, així com els que fan extensiva l’obligació d’oferir habitatges de lloguer social en de-

terminats supòsits. En canvi, però, el TC no ha suspès les mesures que fan menció a l’índex de referència 
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de preus de lloguer i constata que “no pot negar-se la possible influència d’aquests índexs com a “criteris 

orientadors que puguin contribuir a ordenar el mercat de l’habitatge””.17  

El CTESC reconeix el punt d’inflexió que representa el Decret llei 17/2019. Aquesta norma suposa un 

canvi de tendència i impulsa la funció social de l’habitatge, alhora que incorpora elements que permeten 

protegir millor als col·lectius més vulnerables. En concret, es poden destacar els següents:  

Implica per als grans tenidors una obligació més gran de promoció d’habitatge social adreçat a 

persones en situació de vulnerabilitat social. 

Defineix legalment el concepte de gran tenidor. 

Incorpora l’obligatorietat de reflectir l’índex de referència dels preus del lloguer en la publicitat i 

els contractes que se signin. 

Facilita la creació de consorcis i oficines per a la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a 

l’habitatge. 

Disposa que els habitatges amb protecció oficial se subjectin a un preu de venda calculat de 

manera més objectiva. 

Augmenta el percentatge d’habitatge amb protecció i es reconsideren les qualificacions de sòl 

d’habitatge de protecció pública. 

Per últim, és pertinent esmentar que una part de la legislació autonòmica espanyola, com ara la llei basca 

d’habitatge de 2015 o la valenciana de funció social de l’habitatge de 2017, ha seguit el camí de reco-

nèixer l’habitatge com un dret subjectiu, tot i que encara no existeixen dades sobre la seva aplicació 

pràctica.  

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

1. Avançar decididament envers el reconeixement de l’habitatge com a dret subjectiu. 

2. Donar compliment, per part del Govern de l’Estat, al mandat que emana de l’article 

47 CE, tot i les limitacions competencials que té sobre aquest tema. Concretament, 

el Govern de l’Estat hauria de jugar un paper més actiu en la promoció de les políti-

ques d’habitatge i en la lluita contra les pràctiques especulatives. 

3. Fer un ús més intensiu de les competències del Govern de la Generalitat de Catalu-

nya i, en aquest sentit, orientar el desplegament normatiu de manera que es faciliti 

l’accés a l’habitatge digne de manera efectiva. 

4. Garantir dotacions pressupostàries estables, periòdiques i suficients per poder dur a 

terme les recomanacions anteriors. 

 
17 Vegeu Sentència 16/2021 de 28 de gener de 2021. Recurs d’inconstitucionalitat 2577-2020, interposat per més de cinquanta diputats del 

Grup Parlamentari Popular del Congrés respecte dels Decrets lleis del Govern de la Generalitat de Catalunya 17/2019, de 23 de desembre, de 

mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, i 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica l’anterior, i l’acord del Parlament de Catalunya 

de convalidació del Decret llei 1/2020. BOE núm. 46, de 23.02.2021 (consulta: abril de 2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-A-2021-2835.pdf
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2.2. LA SITUACIÓ DE L’HABITATGE A CATALUNYA 

L’any 2018, a Catalunya hi ha 3.030.025 habitatges principals segons el Ministeri de Foment (el 77,2% 

del parc total). Malauradament, no es disposa de dades convincents sobre el nombre d’habitatges buits. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’Observatori Metropolità de l’Habitatge (OH-B, 2018a) en va estimar 

10.052 a partir del Cadastre del 2018 (l’1,3% del parc total), mentre que el Cens del 2011 donava una 

xifra de 88.259 (el 10,9% del parc total). Malgrat els set anys de lapse, aquesta divergència tan gran 

porta a plantejar-se la possibilitat d’una sobreestimació de la dimensió del parc d’habitatges buits de 

Catalunya segons el Cens de 2011: l’11,6% del parc total. 

Per a l’any 2019, l’Idescat estima la població de Catalunya en 7.619.494 persones i el nombre de llars 

en 3.012.500, la qual cosa dona una grandària mitjana de la llar de 2,53 persones.  Al llarg de les darre-

res dècades, aquesta grandària s’ha anat reduint. Tal com s’indicava en l’informe del CTESC (2018) 

sobre Polítiques de suport a les famílies, s’ha incrementat la diversitat de les llars segons nucli i, per tant, 

de les estructures familiars. En el període 2007-2019 les tipologies de llars que han guanyat pes són les 

unipersonals (6,6 punts percentuals, amb una representació del 26,1%), les mares soles amb fills/es 

(1,1 p.p.) i els pares sols amb fills/es (1,0 p.p). Tot i això, el 58,3% de les llars són parelles amb o sense 

fills/es. 

Segons l’Idescat, el nombre de llars projectades en l’escenari mitjà per l’any 2035 se situaria al voltant 

de 3.344.000, unes 20.000 llars anuals més a partir del 2020. En aquest escenari també s’observa la 

continuïtat en la reducció progressiva de la dimensió mitjana de la llar fins a les 2,3 persones. Aquestes 

projeccions contrasten amb l’activitat de la construcció residencial, la qual manté un ritme molt per sota 

del que hi havia durant la primera meitat dels anys 2000. Així, l’any 2019, el nombre d’habitatges iniciats 

(14.549) representa l’16,7% del 2006, mentre que el nombre d’habitatges acabats (8.831) representa 

l’11,4%, unes xifres molt allunyades de les necessitats apuntades anteriorment. 

Al mateix temps, el nombre de llars que tenen el seu habitatge en propietat s’ha anat reduint al llarg dels 

últims anys. Així, s’ha passat del 79,1% de l’any 2001 al 68,6% del 2019, més de 10 p.p de diferència. 

Paral·lelament, l’habitatge de lloguer ha crescut des del 16,6% de l’any 2001 fins al 26,7% del 2019. 

Amb aquestes xifres, l’any 2019 Catalunya ocupa una posició intermèdia en el context de la UE pel que 

fa al pes del règim de lloguer. 

En el cas de la ciutat de Barcelona, l’OH-B (2018a) estima que el 68,9% dels habitatges de lloguer són 

propietat de persones físiques i comunitats de béns, mentre que les persones jurídiques en són propie-

tàries del 24,3%. Les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre només en són propie-

tàries del 5,2 i l’1,1%, respectivament. Les institucions religioses posseeixen el 0,5% dels habitatges de 

lloguer de la ciutat (OH-B, 2018a). Aquesta distribució de la propietat de l’habitatge de lloguer a Barce-

lona es pot interpretar com un reflex de la posició baixa que ocupa el “lloguer social”18 a Catalunya dins 

del context de la UE. 

Cal tenir present que les dades relatives a la transformació de l’estructura i la dimensió de les llars, la 

previsió de noves llars projectades en l’escenari mitjà i a la tendència vers l’increment de la demanda 

d’habitatge de lloguer proporcionen una informació molt valuosa sobre les necessitats que el sistema i 

la política d’habitatge haurien de satisfer a mitjà termini. 

D’altra banda, pel que fa a les transaccions, el mercat de l’habitatge lliure nou ha superat els preus que 

tenia a l’inici de la crisi mentre que el mercat de compra de l’habitatge lliure usat no ho ha fet. Entre els 

anys 2014 i 2020, i en coincidència amb l’inici de la recuperació econòmica, els preus de compra de 

l’habitatge total han pujat el 28,9% al conjunt de Catalunya. Ara bé, el mercat és divers i no es produeix 

la mateixa tendència a tot el territori. A l’Àmbit metropolità de Barcelona, la taxa de creixement s’ha situat 

 
18 En les fonts d’informació a escala europea, l’“habitatge social” és una categoria que fa referència a l’habitatge de lloguer a preus més 

assequibles, incloent l’habitatge de lloguer amb finalitats socials. 
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molt per sobre de la mitjana (38,7%), mentre que a Terres de l’Ebre i a l’Alt Pirineu i Aran els preus han 

augmentat l’1,3% i el 6,1% respectivament.  

Les dificultats per accedir a un habitatge de propietat explica, en part, el creixement del nombre de con-

tractes de lloguer. L’any 2020, el volum de nous contractes de lloguer ha multiplicat per 1,7 el volum que 

hi havia el 2008. Enmig d’aquest context, el lloguer mitjà contractat es posiciona lleugerament per sobre 

del que hi havia al començament de la crisi. Ara bé, aquesta dada no amaga que en el període 2014-

2020 el creixement hagi estat el 36,1% en el conjunt de Catalunya. Tal com succeeix en les compraven-

des d’habitatge, aquests increments han estat desiguals en el territori i novament l’Àmbit metropolità de 

Barcelona és on més han pujat els preus dels nous contractes de lloguer, concretament el 39,6%, si bé 

el creixement respecte del 2008 ha estat del 12,7%. El Penedès també ha tingut un creixement dels 

preus del lloguer 2014-2020 superior a la mitjana (36,8%) amb un increment 2008-2020 del 5,0% 

Entre els factors explicatius de les tendències alcistes, hi figura la disminució de la promoció d’habitatges 

amb protecció. En aquest sentit, el nombre d’habitatge acabats amb protecció oficial s’ha reduït dels 

5.896 que es van qualificar de mitjana en el període 2007-2011 fins als 945 de l’any 2019. L’informe 

també s’ha fet ressò de l’efecte de les economies de plataforma en els mercats de l’habitatge. Segons 

García, Jofre, Martínez et al. (2019), l’activitat d’Airbnb entre els anys 2012 i 2016 ha fet augmentar el 

lloguer contractat l’1,9% en els barris de Barcelona que analitzen en el seu estudi, alhora que ha fet 

créixer els preus de les compravendes d’habitatges lliures usats el 5,3%. Aquestes taxes són més eleva-

des en els barris més turístics de la ciutat, de manera que assoleixen el 7% en el cas del lloguer contractat 

(una desena part del creixement total) i el 19% en el de les compravendes (dues terceres parts del crei-

xement total). Segons els autors i autora, l’increment dels preus s’explica principalment per la reducció 

del nombre d’habitatges amb finalitat residencial que provoca la presència i activitat d’Airbnb a la ciutat. 

Així mateix, la situació econòmica global, en un context de tipus d’interès baixos, fa que la inversió im-

mobiliària sigui una opció comparativament rendible. Això ha provocat una entrada molt important de 

capital inversor que ha propiciat la compra i venda d’immobles per part de nous actors els quals, en 

alguns casos, han dut a terme estratègies especulatives. 

Finalment, cal posar de manifest que les fonts estadístiques disponibles en relació amb la monitorització 

de preus de l’habitatge són diverses: si bé en el cas dels preus del lloguer, l’Institut Català del Sòl (IN-

CASÒL) publica dades fiables, en el cas del preu de venda hi ha una multiplicitat de fonts (INE, Col·legi de 

Notaris, Registradors de la Propietat, Ministeri, etc.) no sempre coincidents en les seves aportacions, la 

qual cosa dificulta el seguiment de l’evolució dels preus, així com el disseny acurat de les polítiques 

d’habitatge. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

5. Adaptar les polítiques d’habitatge als canvis demogràfics que han transformat la composició de les llars 

catalanes, entre les quals hi ha moltes llars unipersonals (sovint de persones grans) o amb diversos 

nuclis familiars (famílies diferents que viuen al mateix habitatge). 

6. Establir, per part del Govern de la Generalitat, un conjunt d’indicadors estadístics que permeti copsar 

amb rigor l’evolució dels preus de l’habitatge i faciliti el disseny acurat de les polítiques públiques.  

7. Prendre les mesures necessàries dins de l’àmbit competencial corresponent per limitar les pràctiques 

especulatives a l’entorn de l’habitatge. En concret, es recomana eliminar els incentius fiscals que afa-

voreixin l’especulació i, contràriament, millorar el règim fiscal de l’activitat que fomenta la funció social 

de l’habitatge. 

8. Incrementar i professionalitzar el parc d’habitatges de lloguer. 
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Les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo 

En aquest context, el paper de les polítiques públiques és imprescindible per esmorteir les dificultats per 

accedir a l’habitatge i mantenir-lo. En l’informe s’han recollit alguns dels factors que expliquen les causes 

d’aquestes dificultats. El factor essencial és la diferència creixent entre el preu de l’habitatge i la renda 

familiar disponible que té lloc a partir de l’any 2014. Això fa que moltes famílies hagin de destinar un 

percentatge molt elevat dels seus ingressos al pagament de les despeses d’habitatge. De fet, en el perí-

ode 2015-2020, els anys de sou necessaris per comprar un habitatge han augmentat de 6,9 a 8,5 al 

conjunt de Catalunya i de 9,3 a 12,1 a la ciutat de Barcelona. En la mateixa línia, la quota hipotecària 

per a la compra d’un habitatge sobre el sou passa del 30,1% al 34,5% al conjunt de Catalunya, mentre 

que a la ciutat de Barcelona la xifra s’eleva des del 36,3% al 40,2%.  

Com posa de manifest l’O-HB (2018), l’any 2018, una llar amb uns ingressos equivalents a 2,5 Salaris 

Mínims Interprofessionals (SMI) (uns 2.146€ nets al mes) només podia accedir a un habitatge en propi-

etat de segona mà, destinant menys del 30% del seu salari, a 12 de 33 municipis de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona (de tres no n’hi ha dades), i només a 1 dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona, sempre 

que disposés d’uns estalvis de 83.603€, l’equivalent a 3,2 anys d’ingressos. Amb els mateixos ingressos 

anteriors i destinant menys del 30% al pagament de l’habitatge, només podria accedir a un habitatge de 

lloguer a 5 dels 36 municipis metropolitans i a cap districte de Barcelona. 

Un altre indicador descriptiu de les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo és el de la taxa de 

sobrecàrrega de les despeses de l’habitatge. Aquesta taxa mesura el percentatge de població que viu en 

llars que han de destinar més del 40% dels seus ingressos al pagament de les despeses de l’habitatge, 

incloent els subministraments associats. A Catalunya, l’any 2016, la taxa global de sobrecàrrega (inde-

pendentment del règim de tinença) era de l’11,1%, idèntica a la de la UE-28. La taxa de sobrecàrrega de 

les despeses de l’habitatge en propietat era del 3,6%, en comparació amb el 5,6% (propietats totalment 

pagades) i el 4,2% (propietats amb pagaments ajornats) a la UE-28 l’any 2018. Quant a l’habitatge de 

lloguer a preus de mercat, la taxa de sobrecàrrega era de 37,7%, 9,7 p.p. per sobre de la xifra a la UE-

28. La inseguretat residencial més elevada es concentra en el lloguer i, per tant, afecta més els col·lectius 

que en fan més ús, com ara les persones joves i les més vulnerables des del punt de vista econòmic. La 

inseguretat residencial es considera una situació d’exclusió residencial que pot afectar altres dimensions 

de la vida com la salut, les relacions socials o la planificació vital (Módenes, 2019). 

La manca d’una oferta suficient d’habitatges amb protecció, a preus més assequibles i/o amb finalitats 

socials fa que no hi hagi un contrapès real dels preus de mercat. Com es comentarà més endavant, 

l’evolució dels preus de l’habitatge és una tendència difícilment reversible a mitjà termini si es té en 

compte la despesa comparativament baixa que representen les polítiques d’habitatge a Catalunya i l’Es-

tat Espanyol.  

La manca d’habitatges per sota del preu de mercat s’ha agreujat com a conseqüència del que Bermúdez, 

Díaz, Feu et al. (2018) anomenen –citant a Sisternas (2018)– la “privatització silenciosa” dels habitatges 

amb protecció mitjançant la seva desqualificació i introducció en el mercat lliure. Un exemple remarcable 

és el que va proporcionar Carme Trilla durant la seva compareixença en el Grup de Treball del CTESC: 

dels 750.000 habitatges que s’han construït a la ciutat de Barcelona des de la segona meitat del segle 

XX, aproximadament el 50% s’ha fet sota alguna modalitat de protecció. L’any 2018, però, només 17.000 

d’aquests habitatges (a l’entorn del 2,3%) conservaven la protecció original.  

Altres factors explicatius de l’escassetat de l’oferta d’habitatges amb algun tipus de protecció i, més 

concretament, del lloguer més assequible i/o amb finalitats socials són les dificultats de finançament de 

les promocions, la fiscalitat no estimuladora d’aquest tipus d’oferta i les dificultats per gestionar el parc 

públic d’habitatges. A tot això, cal afegir un dèficit que no contribueix a atenuar el risc d’exclusió residen-

cial: la manca de coordinació entre les polítiques d’habitatge, socials i sanitàries i el conseqüent impacte 

negatiu en la capacitat que tenen les persones i les famílies més vulnerables per exercir els seus drets. 
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A més, les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo no es poden desvincular dels problemes eco-

nòmics, socials i laborals que afecten moltes persones i famílies, entre els quals cal destacar un poder 

adquisitiu baix (propiciat en bona mesura per les polítiques de devaluació salarial practicades al nostre 

país com a estratègia competitiva per sortir de la crisi), la manca d’una xarxa social sòlida, unes condici-

ons laborals precàries o la pèrdua del lloc de treball, entre d’altres. 

Segons les dades de l’Enquesta de població activa (EPA), l’any 2019 hi havia a Catalunya 90.440 llars 

en les quals cap persona no percebia ingressos de caràcter laboral (ni ingressos laborals ni prestacions 

de caràcter contributiu). L’augment d’aquestes llars en comparació amb l’any 2008 ha estat del 53%, 

una diferència que evidencia l’empobriment progressiu que han experimentat moltes llars catalanes du-

rant el període que va des de l’inici de la darrera crisi econòmica fins el moment d’elaboració d’aquest 

informe. En el mateix sentit, la taxa AROPE (que mesura el risc de pobresa i exclusió social) és del 24,4% 

en el cas de les persones de 16 a 64 anys que viuen a Catalunya. Aquestes dades conviden a pensar 

que una part important de la població catalana té dificultats serioses per fer front a les despeses relaci-

onades amb l’accés i el manteniment de l’habitatge. 

Finalment, algunes veus també relacionen els problemes actuals en matèria d’habitatge amb les carac-

terístiques del sistema i les polítiques d’habitatge. Entre aquestes es poden mencionar l’orientació d’al-

guns instruments cap a la satisfacció de les necessitats de les rendes mitjanes alhora que es desatenen 

algunes de les necessitats de les rendes més baixes; la internacionalització recent del mercat de l’habi-

tatge i l’emergència de nous operadors; i la pèrdua d’oportunitats que ha representat el fet de no haver 

posat en mans de les administracions i el Tercer Sector Social un volum més gran d’habitatges proce-

dents de les entitats financeres rescatades amb fons públics. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

9. Incrementar efectivament la protecció de les famílies per prevenir situacions de risc 

d’exclusió residencial derivades de la inseguretat que pot suposar haver de fer front 

a la sobrecàrrega de les despeses d’habitatge. S’haurien de protegir especialment 

les persones i famílies vulnerables que han de destinar més d’un percentatge deter-

minat dels seus ingressos al pagament d’aquestes despeses. El percentatge màxim 

d’esforç relatiu que es consideri segur hauria de variar en funció dels ingressos, de 

manera que seria més baix a mesura que es redueix la renda disponible de les llars. 

Com a referent mitjà, cal tenir present que es considera insegura la situació en què 

una llar ha de destinar més del 30% dels seus ingressos al pagament de les despe-

ses d’habitatge, incloent els subministraments associats. 

10. Implantar una línia pressupostària que permeti a les persones propietàries amb difi-

cultats econòmiques per poder pagar la hipoteca, sota determinades circumstàn-

cies, vendre el seu habitatge a l’Administració pública per convertir-se en arrendatà-

ries d’habitatges amb protecció, evitant així l’execució de la hipoteca i el consegüent 

desnonament. 

Habitatge, exclusió i salut 

Com bé s’indica a Agulles (2019, p. 271), cal comprendre l’exclusió residencial com “un procés actiu que 

enfonsa les seves arrels en l’accés desigual al mercat de l’habitatge, i que entronca així amb els proces-

sos de fragmentació social i despossessió de llarg abast”. En la mateixa línia, Amore (2013, p. 232) 

subratlla que l’exclusió residencial o “privació severa d’habitatge” és resultat de “la falta d’accés a un 

habitatge mínimament adequat”. 

Per la seva banda, l’informe de la Fundació FOESSA (2019a) conclou que l’any 2018 el 27,9% de la 

població catalana es troba en alguna de les vuit situacions d’“exclusió de l’habitatge” previstes en el seu 
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sistema d’indicadors, el qual s’inspira en la Tipologia ETHOS de la FEANTSA. Més concretament, es cal-

cula que el 4% de la població catalana viu en un “habitatge insegur” i que el 15,9% ho fa en un “habitatge 

inadequat”. Els dos problemes d’exclusió més freqüents són l’amuntegament greu i les despeses exces-

sives en habitatge, i tots dos han crescut entre els anys 2013 i 2018 fins al punt d’afectar el 12,6 i al 

12,4% de la població, respectivament.  

A partir d’aquestes dades, no és sorprenent constatar que el 25,4% de la població catalana s’hagi vist 

obligada a reduir les despeses fixes de la llar durant els dotze mesos anteriors a la realització de l’en-

questa de la Fundació FOESSA i que l’11,4% hagi rebut avisos de talls de llum, aigua o telèfon. Cal tenir 

present que, a diferència de la Tipologia ETHOS, el sistema d’indicadors de la Fundació FOESSA no cap-

tura les situacions més extremes d’exclusió residencial, com ara el sensellarisme. 

L’exclusió residencial no es reparteix de manera equitativa sinó que varia en funció dels ingressos, l’edat, 

el gènere o la salut de les persones, entre d’altres variables. Pel que fa a les persones amb discapacitat, 

un estudi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra (IMPD, 2019) ha 

calculat que el sobrecost econòmic mitjà de les persones amb discapacitat i les seves famílies se situaria 

entre 17.700 i 41.200 euros anuals, incloent les despeses d’adaptació dels habitatges. També és signi-

ficatiu l’elevat risc d’exclusió residencial que experimenta una part important de les persones grans. 

D’acord amb les dades disponibles pel conjunt de l’Estat, l’any 2018 el 20,1% de les persones de 65 

anys i més viuen en situació de vulnerabilitat residencial extrema, especialment les de 75 anys i més 

(Lebrusán, 2019). En la mateixa línia, la Fundació FOESSA (2019b) constata l’existència d’una correlació 

elevada entre la insalubritat de l’habitatge, la tinença en precari i l’entorn degradat, d’una banda, i l’edat 

de les persones, de l’altra. 

En el capítol 5 de l’informe s’inclou una aproximació qualitativa a l’experiència de l’exclusió residencial 

basada en el treball de Bermúdez, Díaz, Feu et al. (2018, p. 5). La situació de les persones sense sostre 

o amb sostre però sense llar és especialment colpidora és. Tal com afirmen els autors i autores, es tracta 

de les persones que no tenen una llar i que “transiten entre viure al carrer, en albergs i en pisos de 

relloguer, [de] famílies que s’amunteguen en una habitació, que no saben quan hauran d’agafar les seves 

pertinences i buscar un altre lloc, un altre barri, una altra escola per als fills [i, en definitiva,] desarrelar-

se...”.  

Paral·lelament, la FEANTSA i la Fundació Abbé Pierre (2019) critiquen les mancances dels allotjaments 

d’emergència a Europa i interpreten la seva existència com una manifestació de la incapacitat de les 

polítiques públiques per prevenir la pèrdua de l’habitatge i com un causant més de la cronificació del 

sensellarisme. Davant del creixement d’aquest fenomen en el conjunt d’Europa, l’informe remet a l’exem-

ple de Finlàndia com a únic país on la tendència s’ha revertit gràcies al desplegament del model del 

Housing First. 

Finalment, cal afegir que cada vegada es genera més coneixement sobre els efectes negatius que té 

l’exclusió residencial i, més concretament, l’habitatge inadequat en la salut de les persones. També ha 

estat demostrada la relació que hi ha entre pobresa, habitatge inadequat i malalties cròniques (Bonnefoy, 

2007 i Braubach, Jacobs i Omandy, 2011). De la mateixa manera, més recentment s’ha investigat la 

influència positiva que exerceix la millora de l’entorn (inversió urbana) i, sobretot, dels habitatges (reha-

bilitació) en la salut de les persones (Thomson, 2011).  

A Catalunya,  Novoa, Ward, Malmusi et al. (2013) constataven que, en el seu conjunt, les famílies ateses 

per Càritas Diocesana de Barcelona vivien en condicions molt precàries i presentaven un estat de salut 

molt pitjor que la població del conjunt de la ciutat. Al mateix temps, la població adulta i menor atesa per 

aquesta institució feia un ús més gran dels serveis d’urgències que la població general de referència i 

que els infants utilitzaven menys els serveis d’atenció primària. Els factors explicatius d’aquests fets es 

relacionen amb les condicions de precarietat econòmica i residencial, la inestabilitat de l’habitatge i/o 

els problemes de documentació. 



EL DRET DE L’HABITATGE 
 
 

57 

Aquestes dades i les que aporten altres organitzacions com l’associació caritativa Shelter a Anglaterra 

són rellevants perquè posen de relleu que l’exclusió residencial perjudica la salut física i mental de les 

persones i els infants, així com la igualtat d’oportunitats davant l’escola, el treball i el desenvolupament 

personal. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

11. Fomentar la coordinació entre les polítiques d’habitatge, socials, laborals, educatives 

i sanitàries a l’hora d’atendre les persones en situació d’exclusió residencial. 

12. Combatre la precarietat laboral, atès que ha de formar part important de les propos-

tes per defensar el dret a l’habitatge. Les condicions de precarietat laboral (flexibili-

tat, temporalitat, etc.) són incompatibles amb les exigències que imposa el mercat 

privat per accedir a un habitatge. Cal assegurar condicions dignes de treball per tal 

que els treballadors i treballadores siguin capaços de donar cobertura a las seves 

necessitats bàsiques i a les de la seva família, promovent la seva autonomia i dignitat 

humana.  

13. Incrementar el nombre d’habitatges específics per a persones sense llar per poder 

prioritzar el model Housing First a través de la col·laboració entre l’Administració pú-

bica i les entitats socials. 

14. Ampliar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió i l’adjudicació habitatges amb protecció per 

a contingents especials, amb l’objectiu d’atenuar les situacions d’exclusió residen-

cial més extremes com el sensellarisme, així com les situacions creixents d’insegu-

retat i inadequació residencial que afecten més intensament el benestar de les per-

sones. 

15. Adaptar les actuacions en matèria d’exclusió residencial per atendre la diversitat de 

necessitats relacionades amb el nivell d’ingressos, la composició familiar, l’edat, el 

gènere, la salut i la discapacitat de les persones i altres formes de discriminació. Cal 

incloure aquesta diversitat en el disseny de les polítiques d’habitatge. De la mateixa 

manera, s’han d’implementar mesures orientades a fer efectiu el dret a l’habitatge i, 

per extensió, el dret a habitar, independentment de les característiques de les per-

sones i les unitats de convivència, en pro de la mixtura i la cohesió social. 

16. Fomentar les inspeccions tècniques i la rehabilitació d’habitatges per assegurar que 

les persones vulnerables i amb pocs recursos visquin en bones condicions d’acces-

sibilitat i habitabilitat 

17. Impulsar mesures d’acció positiva en l’accés a l’habitatge públic, garantint un per-

centatge de pisos accessibles. Alhora, les persones amb discapacitat s’han d’in-

cloure en les polítiques i ajuts municipals per al pagament del lloguer en tant que 

grup social vulnerable. 

18. Disposar d’un informe periòdic sobre les polítiques d’habitatge que tenen impacte 

en el col·lectiu de persones amb discapacitat física. Aquest informe hauria d’incloure: 

pressupost i obligacions reconegudes; nombre de sol·licituds, tant aprovades com 

denegades; ajuts a la rehabilitació; parc d’habitatges; i dades socioeconòmiques so-

bre les unitats de convivència amb persones amb discapacitat adjudicatàries. 

19. Incorporar a la Cartera de serveis socials, en la modalitat de suport a la Vida Inde-

pendent per a persones amb discapacitat física i intel·lectual, la promoció per accedir 
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a habitatges amb protecció i a les subvencions vinculades. En aquest sentit, cal po-

tenciar també la creació d’habitatge protegit amb suport a la Vida Independent, amb 

l’objectiu de promoure la desinstitucionalització de les persones amb discapacitat 

que ho desitgin. 

20. Posar en marxa mesures de sensibilització, visibilització i formació adreçades a tots 

els agents que intervenen en el procés d’ampliació del parc d’habitatges accessibles 

en relació amb les necessitats d’habitatge de les persones amb discapacitat, i a la 

importància de complir amb la normativa associada als habitatges accessibles.  

21. Oferir a les entitats que treballen en el suport a persones amb diferents discapacitats 

la possibilitat d’optar a promocions que tinguin en compte les necessitats construc-

tives i funcionals dels col·lectius a què donen suport, potenciant en tot moment l’ac-

cessibilitat universal (física, sensorial i cognitiva). 

2.3. LES POLÍTIQUES D'HABITATGE A CATALUNYA 

Els antecedents històrics 

A l’informe s’ha fet un repàs dels principals antecedents de les polítiques d’habitatge a Catalunya, els 

quals expliquen en gran mesura la situació actual en l’àmbit del dret efectiu a l’habitatge. A grans trets, 

fora de comptades excepcions ocorregudes especialment durant els darrers anys, la política d’habitatge 

practicada a l’Estat Espanyol no ha estat una política social sinó més aviat una política fiscal i de foment 

econòmic. Com afirmen Trilla i Bosch (2018, p. 21), la conjunció de marc legislatiu, finançament i políti-

ques públiques ha potenciat un sistema d’habitatge “en què el mercat lliure té una posició predominant 

i el sector públic desenvolupa un rol marginal centrat gairebé exclusivament en facilitar l’accés a la pro-

pietat”. 

Es poden identificar diverses fases en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge a Espanya. En 

primer lloc, una fase predemocràtica caracteritzada per un gran creixement de la població i una elevada 

mobilitat interna arreu del país que obté com a resposta una aposta decidida per la promoció pública i 

privada d’habitatges amb protecció i per la tinença en propietat. Així, fins el 1970, més del 60% dels 

habitatges van ser promoguts sota alguna forma de protecció pública. El gran gruix d’allò que podria 

haver esdevingut un parc públic d’habitatges es va anar privatitzant, entre d’altres mecanismes, a través 

de la possibilitat de desqualificació dels habitatges amb protecció i la seva incorporació al mercat. 

Més endavant, en l’etapa de transició democràtica es va produir una reducció de la dimensió mitjana de 

la llar, la qual cosa va mantenir la necessitat de nous habitatges. Paral·lelament, durant aquesta etapa 

es va debilitar la via del finançament per a la construcció d’habitatges amb protecció, a causa sobretot 

de la desaparició dels coeficients obligatoris de les caixes d’estalvis per finançar la promoció o adquisició 

dels habitatges i de la privatització del Banc Hipotecari d’Espanya. 

Amb l’inici de la democràcia, s’inicia el procés de descentralització de les competències de l’Estat cap a 

les comunitats autònomes, perd pes la promoció pública i es produeix un enfortiment de les regulacions 

sobre la fiscalitat i el finançament. Pel que fa a la fiscalitat, es van introduir beneficis fiscals per afavorir 

la propietat en detriment del lloguer, tot i que, més endavant (a l’any 1991), s’aprova una nova deducció 

fiscal per a les persones que vivien en règim de lloguer sota determinades condicions. Quant al finança-

ment, es va materialitzar en forma de préstecs qualificats, subsidiació dels tipus d’interès i subvencions 

personals per facilitar l’accés a l’habitatge enmig d’un context caracteritzat per forts increments dels 

preus i els tipus d’interès hipotecari.  

A més, en aquest escenari es va crear el règim especial de protecció oficial i es va posar en marxa un 

sistema de finançament qualificat per a l’adquisició d’habitatges adreçat específicament a famílies amb 
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ingressos comparativament baixos. Aquesta etapa finalitza amb una bombolla immobiliària de preus (no 

pas d’unitats noves) que acaba derivant en la crisi econòmica dels anys 1992-1997. 

El període 1997-2007 s’emmarca en l’escenari d’acompliment dels compromisos del Tractat de Maas-

trich, la gran davallada dels tipus d’interès aplicada per la UE i la gran oferta de crèdit per part de les 

entitats financeres, la qual cosa va conduir a una gran bombolla immobiliària, tan de preus com d’unitats 

noves. Addicionalment, durant aquests anys va tenir lloc l’arribada de població immigrada atreta pel crei-

xement econòmic i l’activitat en el sector de la construcció, la qual cosa va contribuir a sostenir la neces-

sitat d’habitatge. 

Tot i la gran producció d’habitatges nous i les condicions favorables per accedir al crèdit, l’increment 

constant dels preus de l’habitatge (tant nou com usat, de propietat i de lloguer) va fer que una part de la 

població tingués dificultats o no pogués accedir a l’habitatge, sobretot en el cas de les persones joves, 

grans, d’origen immigratori i en risc d’exclusió social. La llei catalana 18/2007 va voler fer front a aquesta 

situació introduint, entre d’altres coses, l’objectiu d’aconseguir un parc del 15% d’habitatges destinats a 

“polítiques socials” (és a dir, amb algun tipus de protecció i preus més assequibles) en un termini de 20 

anys. 

Malauradament, les possibilitats d’implementar aquesta llei es van veure frustrades davant del canvi 

sobtat d’escenari: la crisi financera iniciada l’any 2008 es va traduir, entre d’altres coses, en una aturada 

en sec del crèdit a l’habitatge i en el consegüent daltabaix del sector de la construcció, incloent els habi-

tatges amb protecció. La llei del dret a l’habitatge no es va desenvolupar reglamentàriament –fet que ha 

dificultat la seva aplicació efectiva–, alhora que va ser modificada per la llei 9/2011, de 29 de desembre, 

de promoció de l’activitat econòmica, a través de la qual es deroga o canvia en un sentit restrictiu més 

del 20% del seu contingut. 

Enmig d’aquest context, el Pla estatal d’habitatge 2013-2016 es va centrar en els ajuts al lloguer i la 

rehabilitació i va deixar de fomentar amb ajuts públics l’adquisició d’habitatges i la construcció de nous, 

llevat de quan es tractés d’habitatges públics en règim de lloguer. En el Pla estatal 2018-2021 s’incideix 

en els mateixos objectius i es posa una atenció especial en les persones en situació de desnonament o 

llançament del seu habitatge, així com en les persones joves, grans i amb discapacitat.  

A banda d’aquest pla convé destacar el Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en 

matèria d’habitatge i lloguer, el qual estén els terminis de la pròrroga obligatòria i la tàcita dels contractes 

d’arrendament i es recuperen aquells establerts amb anterioritat a la reforma liberalitzadora de 2013, o 

sigui 5 anys per a les persones físiques i 7 per a les jurídiques. Pel que fa a la pròrroga tàcita, s’estableix 

que el contracte es renovarà anualment durant 3 anys més. 

La situació actual 

En el moment d’elaboració de l’informe, a Catalunya està vigent el Pla per al dret a l’habitatge 2014-

2018, el qual posa l’accent en l’emergència habitacional i els programes socials. El pla es composa de 

tres programes (el Programa social, el Programa de foment de la rehabilitació i el Programa d’habitatges 

amb protecció oficial) i d’un conjunt addicional de mesures com el suport a les oficines locals d’habitatge 

i borses de mediació per al lloguer social, l’Avalloguer, l’Ofideute i les Meses de valoració de les situacions 

d’emergències econòmiques i socials. Cal dir que els anys 2018 i 2019 han destacat per una inusitada 

activitat normativa relacionada amb l’accés a l’habitatge. Després de dos intents de decrets-llei avortats 

al Parlament, amb la consegüent inseguretat jurídica, el Decret llei 17/2019 aconsegueix la convalidació 

del Parlament. En les properes pàgines es destacaran les seves aportacions principals. 

De tota manera, tal com queda reflectit en l’informe, un element fonamental per dur a terme qualsevol 

política pública és el pressupost disponible. La crisi ha tingut un efecte devastador en la despesa de la 

política d’habitatge. En el cas de l’Estat, el pressupost va patir el daltabaix que representa passar dels 

1.606 milions de l’any 2009 als 679 milions del 2019. 
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A Catalunya, la situació no ha estat pas diferent: la crisi va significar una reducció molt important dels 

recursos entre els anys 2008 i 2012, els quals s’han anat recuperat lentament a partir del 2014. El 

pressupost consolidat de la Generalitat l’any 2017 va ser de 357,6 milions d’euros, menys de la meitat 

dels 813,3 milions de l’any 2008, just abans de l’esclat de la crisi. Tanmateix, el pressupost per al 2020 

preveu un increment del 14,1% en els fons públics destinats a polítiques d’habitatge fins arribar als 

408,1 milions d’euros. A banda d’això, cal considerar els beneficis fiscals a l’habitatge, que l’any 2020 

sumen un total de 1.157,3 milions d’euros en comparació amb els 1.357,9 del 2008 (una reducció en 

qualsevol cas menor que la que ha patit el pressupost consolidat de despeses durant tots aquests anys). 

Des del punt de vista de la comparació internacional, la despesa de protecció social en matèria d’habi-

tatge en percentatge del PIB situa Catalunya en una posició intermèdia baixa. Les dades més recents 

són de 2014 i mostren un nivell de despesa corresponent al 0,1% a Catalunya mentre que a la UE-28 és 

del 0,6% i en els països capdavanters com el Regne Unit, França o Dinamarca és de l’1,4%, el 0,8% i el 

0,7%, respectivament. 

Donades aquestes circumstàncies, la col·laboració publicoprivada pot ser clau de cara a superar les limi-

tacions pressupostàries del sector públic i les greus mancances d’habitatge més assequible i d’habitat-

ges amb finalitats socials que té Catalunya. D’una banda, l’Administració pública pot col·laborar a través 

del planejament urbanístic, actuant sobre la disponibilitat i el preu de sòl i, de l’altra, el sector privat pot 

aportar la inversió necessària. Cal dir, però, que la participació més forta de la inversió privada –en con-

sonància amb l’objectiu de retorn de la inversió– és en l’àmbit de l’habitatge més assequible, més que 

no pas en l’habitatge social per a la població amb rendes molt baixes. 

A la UE es troben diversos exemples de suport del sector públic a aquest tipus d’iniciatives, entre els 

quals es pot mencionar l’existència de mecanismes financers i fiscals relacionats amb la reducció de 

riscos, les garanties, els subsidis a la promoció i les facilitats per accedir al sòl edificable. A més, s’han 

creat agregadors i intermediaris financers amb l’objectiu d’aconseguir l’escala necessària per atraure 

inversió. A Suècia, per exemple, s’ofereixen subsidis als projectes de construcció d’habitatges que garan-

teixen un sostre en el preu de lloguer. 

Una experiència local amb potencial per al desenvolupament d’habitatge més assequible és l’operador 

metropolità de Barcelona (Habitatge Metròpolis Barcelona), una societat d’economia mixta amb partici-

pació equitativa de capital públic i privat. Tot i així, la darrera licitació es va declarar deserta a l’espera 

de reformular alguna de les condicions de l’operador. A la ciutat de Barcelona, s’ha adjudicat per primera 

vegada un projecte sota el paraigües del nou model de promoció delegada, a través del qual s’adjudica 

a tercers la promoció de projectes d’habitatge de lloguer més assequible sense perdre la propietat pú-

blica del sòl. 

Aquesta col·laboració publicoprivada també es pot articular amb la participació d’entitats sense ànim de 

lucre o de lucre limitat. Tal com s’ha recollit a l’informe, aquest model es pot articular a través de diverses 

fórmules, com la que representen les associacions d’habitatge. Així mateix, les fórmules de coproducció 

comunitària a través de cooperatives o Community Land Trust permeten proveir habitatge més assequi-

ble. Mitjançant el model cooperatiu, s’ha desenvolupat la cessió d’ús com a fórmula d’accés a l’habitatge 

alternativa a la propietat i el lloguer. Altres fórmules alternatives comentades a l’informe que faciliten 

l’accés a l’habitatge són la propietat compartida, la propietat en arrendament o la tinença totalment 

flexible. 

De tota manera, tal com s’indica a Housing Europe (2019), la principal lliçó apresa durant els darrers 

anys és que la solució al problema de l’habitatge no només depèn dels instruments de política d’habi-

tatge en un sentit estricte, sinó que cal desenvolupar paral·lelament altres polítiques complementàries 

relacionades, per exemple, amb la mobilitat en un context d’integració metropolitana. 

En resum, les polítiques d’habitatge a Catalunya han estat orientades gairebé en exclusiva cap al règim 

de propietat, bé a través del mercat lliure bé a través de models d’habitatge amb protecció susceptibles 
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de ser desqualificats. Certament, en els darrers anys, amb pressupostos molt limitats, les polítiques d’ha-

bitatge s’han reorientat per atendre bàsicament l’emergència habitacional i han fet un ús molt residual 

d’altres instruments, com es veurà en els apartats següents. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

22. Establir un nou pacte nacional per a l'habitatge que prevegi polítiques, mecanismes 

i instruments nous que permetin garantir l'accés i el manteniment de l'habitatge, així 

com la disminució de la desigualtat i l’exclusió residencial, sobre la premissa que 

l'habitatge és una necessitat bàsica de l'ésser humà i que, com a tal, s’ha de consi-

derar un pilar fonamental de l'estat de benestar social. Aquest nou pacte, a més de 

proporcionar seguretat jurídica, haurà d’estar format pels principals actors socioeco-

nòmics del país i haurà d’establir el seu contingut per consens, amb l’objectiu de 

dotar les polítiques d’habitatge d’estabilitat i recorregut a llarg termini, més enllà de 

les conjuntures polítiques de cada moment. 

23. Fomentar la implicació de tots els nivells administratius (Estat, Generalitat, Àrea Me-

tropolitana de Barcelona i ajuntaments) en matèria d’habitatge. 

24. Fer una política d’habitatge des de la transversalitat, a partir de la coordinació de 

diverses àrees com les d’urbanisme, economia, polítiques socials, salut, justícia, in-

terior o medi ambient. Sense una estratègia integrada, difícilment es podrà fer efec-

tiu el dret a l’habitatge a Catalunya. 

25. Estar amatents a les experiències que estiguin funcionant bé en altres ciutats i paï-

sos, tot i que no sempre es poden extrapolar directament d’un lloc a un altre sense 

tenir en compte les particularitats dels territoris i el context en què s’ubiquen. 

26. Garantir que les polítiques de promoció pública d’habitatge de lloguer tinguin un pa-

per central en el conjunt de polítiques d’habitatge. 

27. Oferir una resposta a la diversitat de necessitats residencials mitjançant les políti-

ques d’habitatge. En aquest sentit, hauria d’haver polítiques orientades a tota la po-

blació, polítiques enfocades a persones i famílies que estan a punt de perdre l’habi-

tatge, i polítiques adreçades a persones i famílies afectades per la pèrdua de l’habi-

tatge o en situació de sensellarisme. També cal posar un focus especial en els col·lec-

tius que tenen més dificultats per exercir el dret a l’habitatge, com les persones grans 

(especialment si viuen soles), les persones amb discapacitat, les persones joves amb 

dificultats d’emancipació i les persones amb menys ingressos o en risc de pobresa i 

exclusió social. 

28. Disposar d’un nou instrument que serveixi de guia per a les actuacions del Govern 

en matèria d'habitatge, atès que el Pla per al dret a l’habitatge 2014-2018 ha quedat 

descontextualitzat respecte de la realitat i les necessitats actuals. 

29. Continuar desenvolupant normativa per donar resposta a les necessitats urgents en 

matèria d’habitatge, les quals s’agreujaran molt probablement com a conseqüència 

de l’impacte de la crisi sanitària en la situació econòmica del país. En aquest sentit, 

el Decret llei 17/2019 suposa un bon punt de partida que caldria completar amb les 

mesures següents: 

-Fer exigible la proposta de lloguer social mentre la unitat familiar es trobi en situació 
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vulnerable i/o d'exclusió social, o fins que l’Administració pública competent li hagi pro-

porcionat una alternativa digna. En aquest sentit, l’Administració hauria d’escurçar els 

terminis necessaris per oferir una alternativa habitacional, garantir la inclusió residencial 

i evitar l’externalització de costos cap a la propietat. 

-Desenvolupar una proposta més contundent i una intervenció més gran per part de 

l’Estat a l’hora de regular el mercat immobiliari, per evitar l'especulació financera i el 

capital fictici que genera abusos, bombolles i crisis profundes. Cal considerar que, si no 

es regulen les condicions de competència, no es poden garantir drets socials ni, per tant, 

la cohesió social i el benestar. 

-Desplegar reglamentàriament la funció social de l’habitatge recollida en el marc nor-

matiu per tal de posar-ho en el centre com a bé indispensable per al sosteniment i la 

reproducció de la vida i les comunitats, en detriment de la visió que prioritza la conside-

ració de l’habitatge com a bé d’inversió. 

-Fomentar la cocreació social i sindical, així com la participació ciutadana, en matèria 

d’habitatge de lloguer. 

30. Incrementar gradualment la despesa pública en habitatge fins a l’1% del PIB, com a 

mínim, per poder avançar significativament davant de l’escassetat d’habitatge pú-

blic. Més concretament, facilitar línies de finançament públic i incentivar la concer-

tació amb la iniciativa privada amb l’objectiu d’impulsar la promoció d’habitatges 

amb protecció. 

31. Constituir una taula de diàleg amb tots els agents involucrats en el mercat d’habi-

tatge, a la recerca de solucions tècniques per aconseguir un parc d’habitatge de llo-

guer a preus per sota dels de mercat. 

32. Seguir buscant fórmules mixtes de col·laboració publicoprivada com una via neces-

sària per poder accelerar el desenvolupament de polítiques d’habitatge a Catalunya. 

33. Definir de forma clara les condicions de lloguer més assequible, assegurar una nor-

mativa estable que doni seguretat jurídica, reduir els tràmits relacionats amb la pro-

moció d’habitatges i impulsar la coherència entre la planificació i les diferents línies 

d’actuació amb l’objectiu d’atraure la inversió privada. 

34. Tal com indiquen Trilla i Bosch (2018), dotar les entitats sense ànim de lucre o lucre 

limitat dels recursos públics i patrimonials necessaris, així com d’incentius (i.e. se-

gells d’implicació, beneficis fiscals, drets preferents sobre adjudicacions públiques 

de sòl, etc.), amb l’objectiu de facilitar un model efectiu de col·laboració entre aquest 

sector i el sector públic. 

35. Posar en marxa una “finestreta única” en línia sobre polítiques d’habitatge amb el 

suport presencial de les oficines locals d’habitatge, de manera que els ciutadans i 

ciutadanes puguin accedir fàcilment a la informació i documentació pertinent, a més 

de poder rebre assessorament i fer gestions sobre prestacions i serveis. 

36. Adoptar les mesures necessàries per fer front al dèficit d’habitatge amb protecció, 

especialment per a persones i col·lectius vulnerables 

37. Posar a disposició de les entitats sense ànim de lucre mecanismes i facilitats sufici-

ents que permetin donar resposta a les necessitats d’habitatge de les persones amb 
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discapacitat, amb solucions inclusives i respectuoses amb els drets socials. 

38. Agilitar i simplificar els processos administratius, especialment pel que fa referència 

a la promoció d’habitatge amb protecció. No és admissible que per fer un habitatge 

es pugui trigar fins a 8 anys, com de vegades passa a la ciutat de Barcelona. 

39. Regular el mercat del lloguer d’habitacions, actualment fora de la llei d’arrendaments 

urbans vigent, per evitar abusos i situacions d’inseguretat residencial. 

40. Promoure la figura dels “habitatges compartits” a través, per exemple, de programes 

intergeneracionals per a persones grans, joves estudiants i/o famílies monoparen-

tals. 

2.4. MESURES I INSTRUMENTS DE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 

2.4.1. PROMOCIÓ I ACCÉS A L’HABITATGE 

L’expressió “habitatges destinats a polítiques socials” comença el seu recorregut a la llei 18/2007 i 

engloba tots els habitatges acollits a qualsevol de les modalitats establertes per la llei sectorial o pels 

plans i els programes d’habitatge: habitatges amb protecció oficial de compra o de lloguer o d'altres 

formes de cessió d'ús, habitatges de titularitat pública, habitatges dotacionals públics, allotjaments d'a-

collida de persones d’origen immigratori, habitatges cedits a l'Administració pública, habitatges d'inser-

ció, habitatges de copropietat, habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social, 

habitatges privats de lloguer de pròrroga forçosa, habitatges cedits en règim de masoveria urbana, habi-

tatges d'empreses destinats a llurs treballadors i treballadores i altres habitatges promoguts per opera-

dors públics, de preu intermedi entre l'habitatge amb protecció oficial i l'habitatge del mercat lliure però 

que no es regeixen per les regles del mercat lliure. 

De tota manera, en el moment d’elaboració de l’informe, es constata en el debat públic una voluntat de 

subdividir els habitatges destinats a polítiques socials en dues subcategories generals: 

D’una banda, els “habitatges més assequibles”, és a dir, amb uns preus per sota dels de mercat 

i adreçats a les persones i les famílies que disposen d’ingressos suficients per autofinançar-se 

l’accés a aquest tipus d’habitatge. 

De l’altra, els “habitatges socials”, que fa referència als habitatges amb finalitats socials que 

esdevenen una garantia per a les persones i les famílies afectades per processos de pèrdua de 

l’habitatge o per situacions de risc de pobresa i exclusió social. Els preus dels habitatge socials 

s’adapten, doncs, a les diferents possibilitats de pagament dins d’aquest segment poblacional.  

Les polítiques d’habitatge han de ser sensibles a la diversitat de necessitats relacionades amb l’accés i 

el manteniment de l’habitatge. Focalitzar exclusivament el suport en el segment poblacional en situació 

de risc d’exclusió social i residencial pot afectar negativament la legitimació social de les polítiques d’ha-

bitatge. Al mateix temps, no garantir el dret efectiu a l’habitatge a les persones i famílies en situacions 

de més gran vulnerabilitat pot generar sentiments de desafecció respecte de les institucions polítiques i 

socials, un agreujament dels problemes que ja pateixen i la transmissió intergeneracional de les desi-

gualtats a través dels infants. 

Com s’ha indicat anteriorment, el Pla per al dret a l’habitatge 2014-2018 atorga una importància cabdal 

a la garantia del dret a l’habitatge de totes les persones, en especial les que es troben en situació de 

vulnerabilitat, i deixa en un segon plànol les línies d’actuació més tradicionals com la construcció d’habi-

tatges nous amb protecció oficial. En aquest sentit, val a destacar que el parc d’habitatges amb finalitats 

socials ha crescut durant els darrers anys fins assolir la xifra de 36.792 unitats al 2019 (4,8 habitatges 
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per 1.000 habitants). El gran gruix, 16.668, pertanyen al parc públic de la Generalitat, seguit dels 8.424 

de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, els 7.928 del Fons d’habitatge de lloguer social i els 3.772 

habitatges cedits per les entitats financeres i particulars administrats per l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya (AHC). Tot i així, Catalunya es troba encara molt lluny dels països europeus capdavanters en 

aquesta matèria (Països Baixos, Àustria, Regne Unit, França, etc.). 

La Generalitat de Catalunya ha fet una estimació del nombre d’habitatges protegits amb protecció vigent 

a 31 de desembre de 2019 en 128.444, que equivalen a 16,7 habitatges per 1.000 habitants i al 4,0% 

dels habitatges principals. 

El CTESC constata que els promotors privats estarien disposats a participar en la construcció d’habitatges 

lliures i més assequibles i que també hi hauria empreses disposades a participar en la construcció d’ha-

bitatges socials a través de la col·laboració publicoprivada. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

41. Aplicar el mandat de solidaritat urbana que va establir la Llei 18/2007 i assolir un 

parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitat-

ges principals, en un termini màxim de 20 anys. 

42. Ampliar exponencialment l’oferta d’habitatge de lloguer de caràcter públic mitjançant 

la intermediació, formules de concessió, compra, dret de tanteig i retracte etc. i man-

tenir la qualificació permanent de l’habitatge amb protecció, tal com s’estableix al 

Decret llei 17/2019. 

43. Distribuir l’habitatge de lloguer més assequible i social de manera proporcional a la 

població de cada barri i municipi en la mesura del possible, amb l’objectiu d’evitar la 

creació de guetos i, per tant, de situacions de discriminació social. Aquestes actua-

cions haurien d’afavorir la diversitat i la cohesió social de la població, a més de faci-

litar que les persones puguin viure a prop d’on han viscut habitualment, si així ho 

desitgen. 

44. Establir un topall màxim de renda equivalent al 30% dels ingressos de la unitat fami-

liar que accedeixi als habitatges de lloguer més assequible i social. 

45. Assegurar el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible en els progra-

mes anuals d’habitatge que rebin algun tipus de suport públic o bé s’acullin a la 

qualificació d’habitatge amb protecció oficial. També seria oportú garantir uns per-

centatges de reserva d’habitatge accessible en cas d’adquisició i rehabilitació per 

part de l’Administració, tal com ja succeeix en el cas del tanteig i retracte. 

46. Promoure l’impuls de les cooperatives d’habitatge com una solució de cara a la par-

ticipació de les persones en el disseny de la seva llar i comunitat. 

47. No demanar ingressos mínims a l’hora d’accedir a un habitatge públic per tal d’evitar 

que els col·lectius més desafavorits en quedin exclosos. Això és el que succeeix, per 

exemple, en el cas de les persones amb discapacitats intel·lectuals que, tot i disposar 

molt sovint d’ajuts familiars o del suport econòmic d’entitats socials, no poden com-

putar aquestes aportacions com a ingressos en les sol·licituds d’accés a l’habitatge 

públic. 

48. Dur a terme un gran pacte publicoprivat entre el Govern de la Generalitat, els ajun-

taments, els promotors públics i privats i els agents socials per començar a construir 
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el més aviat possible, i a ritmes de 25.000 habitatges anuals, un parc diversificat 

d’habitatges de venda i de lloguer amb un marc normatiu estable i de seguretat jurí-

dica. En el pacte s’haurien de definir clarament tres tipologies d’habitatge: 

-Habitatges lliures, és a dir, regits pel mercat de l’oferta i la demanda, atès que van 

adreçats a la part del mercat més solvent, la que s’anomena “mercat de reposició”. 

-Habitatges més assequibles, dels quals no s’ha iniciat la seva construcció per 

manca de definició. Cal que el Govern de la Generalitat defineixi clarament les condicions 

d’accés (ingressos màxims de les persones destinatàries) i els preus de venda i lloguer 

que siguin viables, atès que els mòduls actuals es troben per sota dels costos de cons-

trucció, fent pràcticament impossible la seva edificació.  

-Habitatges socials, els quals haurien de ser fonamentalment de lloguer i s’haurien 

d’edificar principalment sobre els sòls propietat de les administracions públiques (Go-

vern i ajuntaments). Aquests habitatges només són assumibles directament per les ad-

ministracions o bé a través de concursos amb col·laboració publicoprivada. 

49. Reclamar més ajudes per facilitar als/les joves de menys de 35 anys l’accés a l’ha-

bitatge, tant en règim de lloguer com de propietat. 

2.4.1.1. FOMENT DE LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES ADREÇATS A POLÍTIQUES SOCIALS 

Foment de la construcció d’habitatges amb protecció 

Segons el Decret llei 17/2019, és habitatge amb protecció oficial el que se subjecta a un règim de pro-

tecció pública que permet establir-ne com a mínim el preu màxim de venda, lloguer o altres formes d’ac-

cés a l’habitatge. Una novetat d’aquest decret llei és que la qualificació d’aquests habitatges serà per-

manent quan el planejament urbanístic els reservi al règim de protecció pública o quan formin part d’un 

patrimoni públic de sòl i d’habitatge. En la resta de circumstàncies, la durada podrà ser determinada 

segons el que s’estableixi reglamentàriament. 

El Pla per al dret a l’habitatge 2014-2018 preveu un sistema de tinences intermèdies, entre la propietat 

i el lloguer, per a l’accés a l’habitatge amb protecció oficial: la propietat compartida; el dret de superfície 

i altres tipus de propietat de caràcter temporal; i la cessió d’ús. Existeix un consens polític i social a favor 

de prioritzar el lloguer, tot i que les dificultats per trobar operadors disposats a assumir la gestió d’aquest 

parc són un entrebanc per al desenvolupament dels projectes. 

Ençà de la crisi econòmica, s’ha reduït considerablement l’activitat constructora en matèria d’habitatges 

amb protecció oficial a causa dels ajustos pressupostaris de les administracions i les entitats del Tercer 

Sector Social. L’any 2019, amb una despesa associada de 13,9 milions d’euros, es van acabar 945 

habitatges amb protecció oficial a Catalunya, una xifra que suposa el 10,7% de tots els habitatges fina-

litzats aquell any. A diferència d’anys anteriors, predominen els habitatges de lloguer amb opció de com-

pra, els quals representen el 73,4% dels habitatges amb protecció oficial que s’acaben de construir. El 

tipus de promotor predominant en aquest projectes és el privat (amb el 47,8% de les unitats), seguit per 

la categoria “altres promotors públics” (el 27,3%), les entitats sense ànim de lucre (el 24,8%) i, finalment, 

l’INCASÒL (el 0,1%, en comparació amb el 19,2% del 2017). 

Cal tenir present que una de les causes de l’elevat preu de l’habitatge està relacionada amb la imposició 

immobiliària, que recau finalment en els compradors i compradores dels habitatges. Gil (2019) detalla 

una sèrie d’impostos directes i indirectes al llarg de les fases de construcció dels habitatges: per a la 

compra del sòl, cal pagar o bé l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP) o bé l’IVA (que malgrat no 
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esdevenir un cost perquè és recuperable pel promotor, sí que comporta afegir l’impost sobre actes jurí-

dics documentats (IAJD)); quant al finançament del projecte, cal pagar el cost de l’impost per a la consti-

tució d’una garantia hipotecària; pel que fa a la fase prèvia a la promoció immobiliària, cal pagar altres 

IAJD i una liquidació provisional de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO); després de la 

declaració d’obra nova, s’ha de sumar el cost de la declaració de divisió horitzontal.  

Gil aporta un exemple de càlcul de les implicacions d’aquestes càrregues impositives sobre uns supòsits 

determinats i conclou que els costos indirectes representen entre el 4,6 i el 8% del preu de venda. A 

banda d’això, el cost impositiu directe pel comprador o compradora està constituït principalment per dos 

impostos: l’IVA i l’IAJD, que representen l’11,5% sobre el preu final de venda. En total, els impostos di-

rectes i indirectes representen entre el 16,1 i el 19,5% del preu final dels habitatges que compren les 

persones. 

Com a fet positiu, cal remarcar que la industrialització del sector de la construcció d’habitatges –encara 

en una fase molt incipient a Catalunya– podria resoldre una part dels problemes d’encariment i d’escas-

setat i qualitat de la mà d’obra gràcies a l’escurçament dels terminis i dels costos de producció que 

comporta l’acoblament d’elements prefabricats. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

50. Incrementar la construcció del parc públic d’habitatges, sobretot de lloguer, i de qua-

lificació permanent. 

51. Tal com s’indica en l’informe del CTESC L’estoc de capital a Catalunya (2021), apro-

fitar els fons europeus per generar un parc d’habitatge públic permanent equiparable 

al de la majoria d’economies més riques de la UE i que podria ajudar a corregir el 

dèficit observat en l’estoc de capital per habitant de l’agregat del sector de la cons-

trucció i el sector immobiliari 

52. Establir, si s’escau, mecanismes de transferència en la construcció del parc de llo-

guer amb protecció perquè el sector públic, el Tercer Sector Social o bé determinades 

empreses puguin gestionar els lloguers. 

53. Mobilitzar els sòls de reserva d’habitatge amb protecció. Segons dades del Pla terri-

torial sectorial d’habitatge, l’Àmbit metropolità de Barcelona disposa de sòls per edi-

ficar 73.000 habitatges amb protecció, principalment en mans públiques, que cal-

dria activar amb col·laboració publicoprivada. Un exemple d’aquesta col·laboració és 

la possibilitat de cedir el dret de superfície per edificar i gestionar la promoció d’ha-

bitatges amb protecció en règim de lloguer assequible per un període de temps. 

Posteriorment, el sòl i l’edificació revertiria a favor de l’Administració pública. 

54. Revisar els preus màxims de venda i lloguer actualment vigents del règim d’habitat-

ges amb protecció oficial, tant pel que fa a la nova figura única d’habitatge amb pro-

tecció com a les categories anteriors de preu concertat, règim general i règim espe-

cial, amb l’objectiu de fer viables les promocions públiques i privades en els sòls de 

reserva. Caldria traslladar l’evolució dels costos a les figures protegides: d’acord amb 

el Boletín Económico de la Construcción, els costos de construcció s’han incrementat 

més del 45% durant el període 2007-2019, mentre que els valors dels mòduls no 

han variat i han quedat desfasats. 

55. Valorar la possibilitat de traslladar a l’entramat jurídic català i/o espanyol figures 

d’altres països europeus com les Community Land Trust (CLT) del Regne Unit o els 

Organismes de Foncier Solidaire (OFS) de França. També seria oportú fomentar la 

https://ctesc.gencat.cat/noticies/24752343.html
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figura de la masoveria urbana, consistent a disposar d’un habitatge a canvi de la 

seva rehabilitació per part de les persones inquilines. 

56. Dotar les societats dedicades a l’arrendament d’habitatge principal més assequible 

d’un nivell addicional en la flexibilització del seu règim fiscal. 

57. Insistir perquè el Govern central modifiqui l’IVA de les cessions de drets de superfície 

i el passi a tipus reduït. En la seva definició actual, el situa com a “prestació de ser-

veis” i, per tant, està subjecte al tipus general. 

58. Aplicar el tipus superreduït d’IVA a l’habitatge amb protecció. 

Mesures del planejament urbanístic 

El planejament urbanístic pot influir de diferents formes en l’oferta d’habitatge més assequible. Així, pot 

actuar sobre la disponibilitat i el preu del sòl, rebaixar algunes exigències relatives a la construcció dels 

habitatges i/o plantejar canvis d’usos o altres desenvolupaments en la ciutat consolidada. 

Pel que fa al sòl, la normativa vigent en el moment d’elaboració de l’informe preveu que els plans d’or-

denació urbanística municipal han de reservar per a la construcció d’habitatges amb protecció pública 

sòl suficient per al compliment dels objectius específics definits en la memòria social i, com a mínim, el 

sòl corresponent al 30% del sostre per a ús residencial de nova implantació, fora de determinades ex-

cepcions. El Decret llei 17/2019 introdueix diverses modificacions, entre les quals es pot destacar que 

als municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona se’ls incrementa els percentatges mínims 

exigibles fins el 40% en sòl urbanitzable, així com en sectors de sòl urbà no consolidat que tinguin per 

objecte la transformació global dels usos principals cap a l’ús residencial. 

A més, aquesta norma emplaça el Govern a aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge en el termini 

d’un any des de la seva entrada en vigor i estableix que el pla ha de determinar els estàndards de reserva 

de sòl destinat a habitatges amb protecció pública en els municipis inclosos en àrees de demanda resi-

dencial forta i acreditada, els quals han de ser, com a mínim, del 50% del sostre en sòl urbanitzable 

delimitat per a ús residencial de nova implantació. 

Quant a les exigències relatives a la construcció, hi ha marge per a la flexibilitat i, per tant, per a la 

reducció dels terminis de construcció. En aquest sentit, cal posar de manifest, per exemple, que les lici-

tacions públiques per fer obres en sòl públic són almenys tres (adreçades a l’equip d’arquitectes, al pro-

jecte i a les obres) i que els tràmits burocràtics es poden allargar fins a dos anys (Burón, 2018). 

En l’àmbit internacional, es pot mencionar el cas de Los Angeles, on s’han flexibilitzat les exigències del 

planejament urbanístic amb l’objectiu de rebaixar els costos de producció dels habitatges i s’ha autoritzat 

un increment de l’alçada i la densitat en les promocions d’habitatges més assequibles per fer-les econò-

micament més viables i atractives. També poden resultar d’interès les iniciatives orientades a adequar 

antics locals comercials buits o en desús per donar-los un ús residencial. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

59. Tenir en compte aspectes com la mobilitat, la promoció de l’habitatge i la millora dels 

espais degradats en la planificació urbana. Fora convenient definir fulls de ruta glo-

bals que sintetitzin de manera transversal el conjunt de polítiques susceptibles d’és-

ser desenvolupades sobre un territori, així com estalviar recursos escassos (entre 

ells, el sòl). 
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60. Diversificar, en la mesura del possible, els  planejaments urbanístics, per tal d’evitar 

la construcció de barris d’una sola tipologia d’habitatges o amb concentracions des-

compensades. A més, els desenvolupaments urbanístics han de ser completament 

accessibles i han d’incloure els serveis i accessos necessaris per generar cohesió 

social i facilitar la vida social i econòmica. 

61. Superar la visió local de les polítiques d’habitatge i integrar-les en continus territorials 

amb sistemes de governança i mobilitat de més gran abast, com és el cas de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

62. Disposar d’una legislació urbanística amb previsió de futur, estable i de consens, que 

permeti acotar més l’àmbit de la suspensió de llicències, atès que incideixen negati-

vament en el sector i en l’accés a l’habitatge. 

63. Estudiar la possibilitat de tramitar i obtenir simultàniament la llicència d’edificació i 

la resta de llicències vinculades amb la promoció (ocupació de la via pública, grua, 

gual, enderrocament, comptadors provisionals d’obra, entre d’altres), sense afecta-

ció de demora en la seva resolució conjunta. 

64. Revisar el Decret llei 17/2019 pel que fa a l’establiment de reserves d’habitatge de 

protecció en sòl urbà consolidat, amb l’objectiu d’assolir una posició consensuada 

entre els diferents actors socials que afavoreixi l’increment de l’oferta d’habitatge. 

Alhora, fora convenient avaluar aquesta mesura en el context de les comissions de 

seguiment dels ajuntaments que fan ús d’aquesta atribució. 

65. Revisar el Decret llei 17/2019 en relació amb les reserves de sòls urbanitzables de-

limitats i de sòls urbans no consolidats, amb l’objectiu d’assolir una posició consen-

suada entre els diferents actors socials per fer-les viables i incrementar l’oferta d’ha-

bitatge.  

66. Canviar els paràmetres de limitació d’habitatges pels d’habitants. Els paràmetres de 

densitat clàssics no són vàlids en la conjuntura actual degut a la reducció significa-

tiva del nombre mitjà de persones per llar (i.e. de la grandària de la llar) que s’ha 

anat produint al llarg de les últimes dècades. 

67. Permetre en el sostres comercials de planta baixa, i sempre que sigui possible, els 

usos dobles dels habitatges, tenint en compte les necessitats reals de terciari i resi-

dencial, per tal de garantir l’eficàcia i l’adaptació automàtica d’aquests sostres a la 

demanda. Aquest tipus de mesura facilitaria, a més, l’increment del parc d’habitat-

ges accessibles. De la mateixa manera, s’hauria de valorar el trasllat d’activitats eco-

nòmiques desenvolupades en habitatges (clíniques dentals, perruqueries, gestories, 

etc.) a sostres comercials de planta baixa. 

68. Revisar la normativa relativa a l’alçada lliure interior dels habitatges. En aquest sen-

tit, cal tenir en compte que, degut a la incorporació constant de noves directives i 

disposicions d’eficiència energètica i ambiental, l’alçada final resultant entra en con-

flicte moltes vegades amb el nombre de plantes i l’alçada reguladora total. 

69. Reduir els estàndards d’obligatorietat que regulen el desenvolupament de places 

d’aparcament en els edificis de nova construcció, sobretot en emplaçaments de 

grans ciutats, donades les preferències actuals envers l’ús del transport públic i la 

necessitat de reduir el transport privat. 
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70. Revisar el coeficient d’aprofitament de la superfície útil respecte de la superfície 

construïda en la valoració dels sòls, amb l’objectiu d’abaratir el preu final dels habi-

tatges. 

71. Fer els canvis normatius necessaris per ampliar la instal·lació de sistemes d’eficièn-

cia energètica més enllà de l’obligatorietat de les plaques solars, atesa l’existència 

de sistemes alternatius de producció energètica tant o més eficaços i avançats. 

72. Impulsar una actuació pública decidida que adopti l’enfocament de la regeneració 

urbana integral des de la col·laboració publicoprivada i d’acord amb els planteja-

ments de la UE. Aquests inclouen àmbits d’actuació més amplis que l’eficiència en 

el comportament energètic dels edificis, com ara la millora de la mobilitat, el disseny 

de l’espai públic i la cohesió social dels barris. 

73. Preveure la possibilitat que el sòl públic inicialment destinat a usos que no es desen-

volupen amb el pas del temps pugui ser transformat per construir habitatges amb 

protecció, preferentment dotacional. 

74. Aprovar amb urgència el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya (PTSH). 

75. Impulsar la figura dels plans locals d’habitatge en els municipis amb una demanda 

residencial forta i acreditada i en coherència amb el PTSH, atès que això els perme-

tria determinar quines són les seves necessitats d’habitatge, tant pel que fa a l’accés 

com a la rehabilitació. 

76. Possibilitar, a través de l’urbanisme, un nivell d’ocupació compacte dels espais i del 

territori que aposti per una mixtura d’usos, afavoreixi la integració urbana i la con-

nectivitat, i vetlli per la densitat i la intensitat de l’edificació. 

77. Dissenyar unes polítiques que evitin, en la mesura del possible, la formació de guetos 

o altres formes de segregació socioespaial que actuen en detriment de la cohesió 

social i el benestar de les persones i les comunitats. 

78. Revisar el cost d’execució material d’urbanització que requereixi la viabilitat i la cor-

recta distribució i assimilació en els preus de mercat dels beneficis i les càrregues. 

79. Desenvolupar en municipis de demanda residencial forta i acreditada les àrees resi-

dencials estratègiques (ARE) viables que van quedar aturades després la crisi eco-

nòmica. 

80. Explorar intensivament des dels governs locals les competències que tenen en l’àm-

bit de la planificació, programació i gestió d’habitatge públic; l’ordenació i gestió del 

territori; i la planificació i gestió urbanística. 

81. Posar els recursos necessaris per garantir el compliment del Reial decret legislatiu 

1/2013, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social, especialment pel que fa a la seva dis-

posició addicional tercera sobre l’“exigibilitat de les condicions bàsiques d’accessibi-

litat i no discriminació”, en què s’estableix el termini del 4 de desembre de 2017 per 

al supòsit de l’accés i la utilització dels espais urbanitzats i edificis, atès que encara 

es troben espais no accessibles. 
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82. Posar els recursos necessaris per garantir el compliment de la Llei 13/2014 d’ac-

cessibilitat, especialment pel que fa al règim sancionador. 

2.4.1.2. INCORPORACIÓ D’HABITATGES EXISTENTS EN L’OFERTA D’HABITATGES AMB PRO-

TECCIÓ 

Mobilització del parc buit 

La llei 18/2007 preveu que l’exercici del dret a la propietat ha de complir la seva funció social i assenyala 

clarament quan s’incompleix aquesta funció. El Decret llei 17/2019 introdueix a la Llei 18/2007 la defi-

nició d’habitatge buit, entès com aquell que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, 

per un termini de més de dos anys.  

Es consideren causes justificades de la desocupació permanent de l’habitatge el trasllat per raons labo-

rals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona 

rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat o la possessió de l’habitatge sigui objecte 

d’un litigi judicial pendent de resolució. Cal afegir que la darrera modificació normativa (Decret llei 

1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019) ha suprimit com a causa justifi-

cada l’ocupació de l’habitatge sense títol legítim, encara que la persona propietària acrediti haver iniciat 

accions judicials per a la recuperació efectiva de la possessió. Aquesta modificació ha aixecat moltes 

veus contràries i el Consell de Garanties Estatutàries l’ha considerat inconstitucional. 

Cal assenyalar que el Decret llei 17/2019 preveia com a supòsit d’incompliment de la funció social de 

la propietat el fet que un habitatge estigués buit, segons la definició anterior, i, per tant, podia ser objecte 

d’una infracció administrativa. El TC ha declarat inconstitucional aquesta previsió en la seva sentència 

16/2021. 

La manca d’habitatge amb protecció, social o a preus assequibles, en un context socioeconòmic en què 

cada vegada més persones i famílies veuen reduïts els seus ingressos i creix la pobresa, fa que moltes 

persones i famílies no pugin accedir a l’habitatge o el perdin i ocupin sense títol habilitant. Una de les 

conseqüències d’aquesta dinàmica marginal és l’aparició de grups organitzats que abusen de les perso-

nes vulnerables, aprofiten l’habitatge buit i en darrer terme faciliten l’ocupació de mala fe per lucrar-se. 

Durant aquests darrers anys, s’han configurat alguns instruments que pretenen activar la mobilització 

del parc buit i, en alguns casos, augmentar la disposició d’habitatges per al lloguer més assequible i 

social. Així, entre altres mesures previstes per l’Administració pel que fa tant a les persones físiques com 

a les jurídiques hi ha la possibilitat d’aplicar un recàrrec sobre el tipus de gravamen de l’impost sobre 

béns immobles que recull el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. De la mateixa manera, 

la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en 

risc d'exclusió residencial, en virtut de la modificació del Decret llei 17/2019, permet l’expropiació for-

çosa per causa d’interès social dels habitatges inscrits al Registre d’Habitatges Buits i Habitatges Ocu-

pats Sense Títol Habilitant. 

Pel que fa a les persones jurídiques, la Llei 14/2015, de 21 de juliol, preveu un impost sobre els habitat-

ges buits, desenvolupat pel Decret 183/2016, de 16 de febrer. A més, en virtut de la llei 24/2015, de 

29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energè-

tica l’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges per un període de tres anys per incor-

porar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials. 

Quant a les experiències europees, es poden destacar dos models diferents. D’una banda, el francès, 

amb mesures de caràcter fiscal i coercitives. Les primeres mesures pretenen incentivar la sortida dels 

habitatges al mercat. Es concreta en ajudes a la rehabilitació, en beneficis fiscals per a treballs de reha-

bilitació d’habitatges que es posin posteriorment en lloguer i en el contracte de rehabilitació, aplicat a 
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immobles complets, pel qual l’Administració fa les obres subsidiàriament a canvi del seu ús durant un 

temps mínim de 12 anys. Les segones mesures estan encaminades a penalitzar els propietaris i propie-

tàries dels habitatges buits, a través d’un impost o d’un procés d’expropiació temporal. D’altra banda, hi 

ha el model anglès, que aposta per un sistema de mediació entre l’Administració Local i els propietaris i 

propietàries dels habitatges buits amb caràcter previ a la implantació de mesures destinades a la recu-

peració del parc. 

Una experiència propera és la de Vilafranca del Penedès, duta a terme entre els anys 1992 i 2000. 

L’Ajuntament es posà d’acord amb els propietaris i propietàries privats per rehabilitar els habitatges buits 

i treure’ls al mercat a un preu que no podia superar un topall. A més, es van dissenyar programes d’acom-

panyament per a la població beneficiària del programa, població d’origen immigratori en situació de vul-

nerabilitat. A Escòcia, en determinats municipis amb un volum considerable d’habitatges buits, s’ha 

designat un càrrec específic, l’Empty Homes Officer, que treballa estretament amb l’Scottish Empty Ho-

mes Officer Network. La Xarxa analitza les bones pràctiques d'altres indrets per ajudar els propietaris i 

propietàries a posar els habitatges buits en el mercat. A més, els dos consells en què s’agrupen els 

municipis proporcionen préstecs als propietaris i propietàries dels habitatges buits per a la seva rehabi-

litació i mobilització al mercat. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

83. Elaborar un programa d’habitatge que incentivi la cessió dels habitatges buits a les 

administracions públiques i les entitats del Tercer Sector Social, amb l’objectiu d’in-

crementar a curt termini el parc d’habitatges de lloguer més assequible o amb fina-

litats socials. 

84. Posar en marxa un programa específic de rehabilitació d’habitatges buits que no 

compleixin els requisits d’habitabilitat, per tal d’introduir-los en l’oferta de lloguer 

més assequible o amb finalitats socials. 

85. Activar amb anticipació els recursos necessaris per mobilitzar els pisos que es van 

quedant buits degut a la dinàmica demogràfica, a través d’esquemes com la rehabi-

litació, amb l’objectiu d’incrementar l’oferta d’habitatges més assequibles. 

86. Buscar fórmules publicoprivades que permetin ampliar el parc públic de lloguer més 

assequible o amb finalitats socials, a través de la incorporació d’habitatges d’entitats 

financeres i fons d’inversió. S’hauria d’arribar a un acord raonable basat, per exem-

ple, en la compra a càrrec del sector públic d’una part d’aquest parc a un preu acor-

dat per sota del de mercat. A canvi, l’Administració s’hauria de comprometre a fer 

actuacions de rehabilitació i acompanyar les persones i famílies beneficiàries 

d’aquests unitats en els seus processos d’inserció sociolaboral i residencial. 

87. Articular més suport als òrgans judicials per donar celeritat als processos d’ocupació 

il·legal perquè l’habitatge el gaudeixi qui en tingui el dret, sens perjudici de l’articula-

ció de les mesures necessàries per garantir de manera efectiva el dret a l’habitatge. 

Exercici del dret de tanteig i retracte 

El dret de tanteig i retracte permet a les administracions incrementar d’una manera àgil –encara que de 

vegades costosa– el seu parc públic d’habitatge. El Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipote-

cària, regula ex novo aquest dret de què disposa l’Administració catalana, estès pel Decret llei 17/2019 

a tot el territori i tant a la primera com a les posteriors transmissions, fins el 2027. Aquest instrument 

agafa volada a partir del 2017 amb l’adquisició de 620 habitatges. L’any 2019, l’exercici del dret de 
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tanteig i retracte es tradueix en 829 adquisicions més i una despesa de 51,6 milions d’euros, però no 

s’arriba a les xifres de l’any anterior (862 unitats i 52,7milions d’euros). 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

88. Treballar de manera conjunta i coordinada entre, d’una banda, la Generalitat, que 

disposa de tota la informació sobre els habitatges i els procediments necessaris per 

exercir el dret de tanteig i retracte i, de l’altra, les administracions locals, que conei-

xen més directament la ubicació, situació i estat real dels habitatges, amb l’objectiu 

d’incrementar progressivament el parc públic d’habitatge. 

Mediació en lloguer social i fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials 

La Mediació en el lloguer social és un programa d’habitatge gestionat per l’Administració Local i té com 

a objectiu increment l’oferta d’habitatges de lloguer social i, al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos 

buits. Aquest programa s’articula mitjançant la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, que ocupa el 

segon lloc dins dels habitatges destinats a polítiques socials, darrera del Fons d’habitatge de lloguer 

destinat a polítiques socials (descrit més endavant). 

La Xarxa està constituïda pel conjunt de borses de mediació que capten i gestionen habitatges que posen 

al mercat. Les borses ofereixen als propietaris i propietàries incorporar els habitatges a l’oferta de lloguer 

social amb la garantia que l’Administració vetllarà pels interessos de totes dues parts. Mitjançant aquest 

programa, els propietaris i propietàries disposen d’una assegurança de cobrament de les rendes, l’Ava-

lloguer. L’any 2019, la Xarxa va sumar 1.526 habitatges més, amb els quals acumula un estoc de 8.424 

unitats. 

Addicionalment, el juny de 2015 es constitueix un Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques soci-

als que s’adreça específicament a les persones i famílies vulnerables, o amb rendes mitjanes o baixes, 

que requereixen una renda adequada a la seva capacitat de pagament. El fons pretén consolidar un parc 

d’habitatges en règim de lloguer social format per les unitats provinents de les diferents administracions 

o bé gestionades per les entitats financeres o grans tenidors. Des de la seva constitució fins a finals del 

2018, en aquest fons s’han integrat 34 entitats de 30 municipis que aportaven un total 7.879 habitatges. 

L’any 2019, el nombre d’habitatges del fons ascendia fins a les 7.928 unitats. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

89. Incrementar la partida pressupostària dels programes de Mediació en lloguer social 

i del Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. 

90. Crear una borsa d’habitatges accessibles perquè les persones amb una discapacitat 

sobrevinguda hi puguin viure mentre realitzen les adaptacions necessàries en el seu 

habitatge o busquen una altra residència. 

2.4.1.3. FINANÇAMENT 

Amb l’aposta decidida per l’habitatge de lloguer amb protecció, l’accés al finançament s’ha convertit en 

un aspecte crucial. L’habitatge amb protecció oficial (HPO) en règim de venda era pràcticament autofi-

nançable perquè la inversió es recuperava de forma ràpida. Per la seva banda, l’habitatge amb protecció 

en règim de lloguer té uns temps més dilatats i la inversió no es recupera fins després de vàries dècades, 

sobretot si es té en compte que es tracta d’unitats a preus per sota de mercat. 
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Moltes persones i famílies tenen dificultats per comprar un habitatge amb protecció o de preu més as-

sequible degut a la manca d’estalvis previs necessaris per poder assolir el finançament hipotecari en el 

moment de la seva adquisició (20% + 12%, aproximadament, per fer front a les despeses de transacció 

fonamentalment de caràcter fiscal), tot i ser solvents a efectes de la ponderació de l’esforç de pagament 

de la quota hipotecària en relació amb els ingressos nets. Aquesta circumstància empeny molt sovint a 

optar pel règim de lloguer, fet que contribueix a incrementar la tensió en el mercat d’arrendament. 

En aquest sentit, cal fer menció d’algunes mesures adoptades per l’Institut Català de Finances (ICF). En 

el moment d’elaboració de l’informe, ofereix dues línies de crèdit per construir i adquirir habitatge desti-

nat al lloguer social: l’ICF-1, destinat a la construcció d’habitatge amb protecció de lloguer o de cessió 

d’ús en règim general a través de préstecs bonificats per a promotors públics i privats; i l’ICF-2, mitjançant 

el qual es proporcionen préstecs bonificats als ajuntaments i les entitats socials perquè adquireixin pisos 

destinats al lloguer social procedents de l'exercici dels drets de tanteig i retracte que té legalment reco-

neguts la Generalitat de Catalunya i també per adquisicions mitjançant contractes de compravenda. Així 

mateix, actualment s’està treballant en una línia de préstecs bonificats destinats a  finançar les obres de 

rehabilitació de comunitats de veïns i veïnes ubicades en els barris socials que administra l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya (ICF-3). 

En l’àmbit internacional hi ha diverses propostes d’interès que tenen a veure amb el finançament d’ha-

bitatges amb protecció. Àustria disposa de bancs per a la construcció d’habitatges. A Nova York existeix 

una Agència de Finançament de l’Habitatge, la qual emet bons amb la finalitat de proporcionar préstecs 

als proveïdors d’habitatge de lloguer per a rendes baixes i mitjanes. Amsterdam proporciona exempcions 

d’IVA i Patrimoni i deduccions de quota de sòl. A França disposen de la Caisse des Depots et Consigna-

tion, la qual recapta fons a través de de la “livret A” (un compte d’estalvi ofert al públic en general). Amb 

aquests fons s’ofereixen préstecs a llarg termini amb taxes subsidiades als proveïdors d’habitatge social, 

a més d’ajuts en forma de subvencions, préstecs o beneficis fiscals. I, per últim, és rellevant mencionar 

la implicació cada vegada més gran del Banc Europeu d’Inversions i del Banc Europeu per al Desenvolu-

pament en la inversió d’habitatge a preus més assequibles o amb finalitats socials. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

91. Potenciar la figura de l’Institut Català de Finances com un sustentador del finança-

ment públic d’habitatge. 

92. Flexibilitzar els requisits de la línia ICF-1 i dotar d’una dotació pressupostària més 

gran mitjançant la col·laboració amb les entitats financeres, per tal que els promotors 

puguin assolir un finançament suficient en capital i termini a un cost assumible de 

cara al desenvolupament del parc d’habitatge amb protecció de lloguer. 

93. Instrumentalitzar avals públics a l’entrada de les adquisicions d’habitatge més asse-

quible per a aquelles persones i famílies que poden assumir quotes d’hipoteca res-

ponsables però no disposen de tot l’estalvi previ requerit. 

2.4.1.4. BENEFICIS FISCALS 

En l’informe s’identifiquen, classifiquen i expliquen les diferents bonificacions fiscals que hi ha en matèria 

d’habitatge. Els beneficis fiscals relatius al pressupost de l’any 2020 són lleugerament inferiors als que 

hi havia l’any 2017, just abans de l’inici de la crisi econòmica: 1.157,3 milions d’euros vs. 1.357,9 mili-

ons, respectivament. Els beneficis fiscals derivats de l’IRPF pateixen una forta retallada a partir del 2014 

fins a situar-se en un import de 268,8 milions d’euros en el pressupost de l’any 2020. Aquest fet s’explica 

per l’eliminació de la deducció per inversió en habitatge habitual amb efectes de l’1 de gener de 2013, 

llevat dels i les contribuents que ja feien aquestes deduccions abans d’aquesta data. La davallada es 

compensa, però, amb l’evolució positiva de la resta de bonificacions fiscals. Destaquen, en aquest sentit, 
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els beneficis fiscals derivats de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i de l’Impost sobre Suc-

cessions i Donacions (ISD). 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

94. Millorar la fiscalitat de l’habitatge amb protecció, de la rehabilitació o, fins i tot, de 

fórmules alternatives com el dret de superfície, atès que penalitza aquestes figures. 

95. Incidir per a una reforma fiscal que incentivi el lloguer d’habitatges a entitats socials, 

amb finalitat d’habitatge social i d’inclusió, per part de propietaris i propietàries pri-

vats, amb mesures com l’exempció d’IVA, equiparant la desgravació a l’IRPF a la dels 

lloguers directament a la persona resident o millorant la desgravació, i amb altres 

bonificacions d’impostos. 

96. Potenciar el mecenatge, amb els beneficis fiscals corresponents, en l’habitatge so-

cial. 

97. Incorporar una deducció fiscal en l’IRPF de les aportacions que realitzen les famílies 

o comunitats de veïns i veïnes que duen a terme reformes d’adaptació dels habitat-

ges o les zones comunes per dotar-los d’accessibilitat universal. 

98. Introduir en la regulació de l’impost de béns immobles (IBI) una deducció per a les 

llars en les quals hi resideixi una persona amb discapacitat, així com una deducció 

durant un període de cinc anys després d’haver executat reformes en l’habitatge.  

99. Bonificar l’impost de construccions, instal·lacions i obres per tal d’incentivar la quali-

ficació energètica “A” dels habitatges més assequibles.  

100. Reduir les taxes i els impostos en les llicències d’obra i primera ocupació dels ha-

bitatges amb protecció. 

2.4.1.5. ALTRES MESURES 

L’informe es fa ressò d’altres mesures de “promoció i accés a l’habitatge”. En primer lloc, es poden men-

cionar les formes alternatives de tinença (la propietat temporal i la compartida), introduïdes amb la vo-

luntat d’aportar solucions al problema d’accés a l’habitatge en propietat, a través de la flexibilització de 

les vies d’adquisició i l’abaratiment dels costos econòmics. 

Tampoc no es pot deixar de banda la promoció d’allotjaments col·lectius protegits, amb els quals es pre-

tén proporcionar allotjament transitori a persones vulnerables en situació d’exclusió residencial. A dife-

rència dels habitatges convencionals, no han de complir amb els requisits d’habitabilitat atès que són de 

caràcter temporal. El Pla per al dret a l’habitatge estableix que aquests allotjaments només poden ser 

edificats en sòls la qualificació dels quals admeti la seva construcció i determina les superfícies útils 

mínimes, entre d’altres aspectes. 

Cal destacar també els allotjaments amb espais comuns complementaris, els quals tenen una superfície 

de l'espai privatiu inferior a la fixada per a la resta de tipologies d'habitatge i disposen d'uns espais co-

muns complementaris ajustats als requisits mínims i de qualitat. Aquests espais complementen l’ús i 

gaudi dels espais privatius de tot o part dels habitatges o allotjaments que comprèn l’edifici. 
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Entre les altres mesures també s’hi troben les oficines locals d’habitatge, organismes col·laboradors de 

la Generalitat amb una doble funció: d’una banda, prestar serveis relacionats amb els programes auto-

nòmics i, de l’altra, dur a terme programes i serveis a iniciativa dels ens locals. Les oficines desenvolupen 

un paper rellevant a l’hora d’informar i assessorar la ciutadania sobre una àmplia diversitat d’instruments 

propis de les polítiques d’habitatge de Catalunya. 

Finalment, el Decret llei 17/2019 preveu que els municipis de més de 50.000 habitants, a més dels 

compresos en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han de coordinar les seves actuacions en matèria d’ha-

bitatge. Els municipis han de subscriure en un termini de 2 anys un programa d’actuació la prioritat del 

qual ha de ser posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes habitatges amb protecció oficial en règim 

de lloguer. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

101. Redefinir o ampliar les funcions de les oficines locals d’habitatge i garantir una ac-

titud proactiva per part de l’Administració, mitjançant l’oferiment de serveis d’asses-

sorament en matèria d’arrendaments urbans, de mediació, de recerca d’habitatges 

de lloguer a preus més assequibles, fins i tot en el mercat privat, entre d’altres. 

102. Incrementar la partida pressupostària dedicada a les oficines locals d’habitatge 

amb les finalitats següents: incrementar significativament la plantilla i millorar els 

espais existents per tal de garantir la privacitat en l’atenció dels casos més greus.  

103. Potenciar la formació tècnica i administrativa de tots els serveis d’informació rela-

cionats amb les polítiques d’habitatge, especialment pel que fa a l’atenció de les 

necessitats dels col·lectius amb una situació més desfavorable, com són les perso-

nes amb discapacitat o en risc de pobresa i exclusió social.  

2.4.2. INSTRUMENTS PER MANTENIR I EVITAR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE 

Els instruments amb una orientació social dissenyats per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge cons-

titueixen un dels pilars principals de la política d’habitatge dels darrers anys, atesa la situació de vulne-

rabilitat de moltes persones i famílies i la incapacitat per satisfer les seves necessitats a través d’un parc 

públic d’habitatges insuficient. No obstant això, aquests instruments s’han de combinar amb polítiques 

adreçades a fer front als problemes estructurals del sector de l’habitatge que no contribueixen a soluci-

onar el “problema de l’habitatge”. 

2.4.2.1. AJUTS PER AL PAGAMENT DE L’HABITATGE 

És l’instrument que compta amb una disponibilitat pressupostària més elevada. Hi ha tres modalitats 

d’ajuts per al pagament de l’habitatge: les prestacions per al pagament del lloguer a persones en risc 

d’exclusió social; les prestacions d’especial urgència, la finalitat de les quals és deixar sense efecte l’ac-

ció d’un desnonament judicial o embargament de l’habitatge; i els ajuts implícits, l’objecte dels quals és 

ajudar a pagar el lloguer a les persones usuàries dels habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya amb ingressos baixos. L’any 2019, els ajuts per al pagament de l’habitatge han suposat 

61.013 actuacions i una despesa de 112,6 milions d’euros. Aquestes dades representen una davallada 

important respecte de l’any anterior (-18,2% en el nombre d’actuacions i -16,7% en la despesa) i està 

motivada per la reducció de l’activitat dels ajuts al pagament del lloguer.   

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

104. Millorar l’accés als ajuts al pagament del lloguer, limitats en el moment d’elaboració 
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d’aquest informe a rendes de lloguer inferiors a quantitats entre 350 i 750 euros, 

com a màxim, segons demarcació territorial i a ingressos de la unitat de convivència 

entre un mínim de 0,6 vegades l’IRSC (en el cas de persones soles) i un màxim de 

2,8 vegades l’IRSC (abans de l’aplicació del coeficient multiplicador). 

105. En particular, revisar algunes limitacions que poden convertir-se en barreres d’ac-

cés als ajuts al pagament de lloguer, com ara: el fet que en alguns municipis o co-

marques la renda mitjana dels lloguers estigui molt a prop o fins i tot per sobre dels 

imports màxims de lloguer mensual que estableixen les convocatòries per a aquells 

territoris; el fet que l’any 2019 s’hagi eliminat la possibilitat de considerar els ingres-

sos bruts de les unitats de convivència o els ingressos informals en aquells casos en 

què la base imposable general de la declaració de la renda se situa per sota dels 

ingressos mínims necessaris per poder rebre els ajuts; i, en general, el fet que 

aquests ingressos mínims exigibles puguin deixar fora de les convocatòries una part 

de la població més vulnerable, com ara les persones grans amb pensions no contri-

butives o les unitats de convivència beneficiàries de la renda garantida de ciutada-

nia. 

106. Incrementar l’import dels ajuts al pagament del lloguer (els quals s’han anat reduint 

al llarg dels últims anys) per garantir l’accés i el manteniment a un habitatge digne, 

és a dir, segur i adequat, així com el pagament dels subministraments bàsics asso-

ciats com l’aigua i l’energia. 

107. Deixar de tributar pels ajuts al pagament del lloguer perquè Hisenda els interpreta 

com una subvenció que reben les persones en comptes de com un ajut social.  

108. Deixar d’imputar els ajuts al pagament del lloguer com a ingressos de les persones 

sol·licitants i beneficiàries de la renda garantida de ciutadania a l’hora de calcular la 

seva quantia, tal com succeïa amb la PIRMI. 

109. Articular mesures per evitar que els ajuts al pagament del lloguer tinguin com a 

conseqüència l’increment del preu del lloguer i actualitzar els topalls en les convoca-

tòries d’ajuts. 

2.4.2.2. PROPOSTES DE LLOGUER SOCIAL PER EVITAR DESNONAMENTS 

La llei 24/2015 preveu dos supòsits per tal d’evitar situacions de pèrdua de l’habitatge. En un primer 

cas, abans d’adquirir un habitatge habitual resultant d’una dació en pagament de préstecs i crèdits hi-

potecaris o bé de la impossibilitat del propietari o propietària per retornar el préstec, la persona adquirent 

ha d’oferir als afectats i afectades una proposta de lloguer social, sempre que no tinguin una alternativa 

pròpia d’habitatge i que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial.  

En un segon cas, abans de fer qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o desnonament per 

impagament de lloguer, la part demandant, sempre que sigui una persona jurídica i en determinats su-

pòsits, ha d’oferir als afectats i afectades una proposta de lloguer social sempre i quan compleixin els 

requisits del primer cas (no tenir una alternativa pròpia d’habitatge i trobar-se en situació de risc d’exclu-

sió residencial). 

Cal assenyalar que perquè la proposta pugui ser considerada com a “lloguer social” ha de fixar rendes 

de lloguer que garanteixin que l’esforç per al seu pagament no superi entre el 10% i el 18% dels ingressos 

de la unitat familiar. A més, l’habitatge ofert ha de ser preferentment l’afectat pel procediment o, alter-

nativament, un habitatge situat dins del mateix municipi, sens perjudici que els serveis socials acreditin 
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que el trasllat a un altre municipi no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial 

de la unitat familiar. 

2.4.2.3. AJUTS PER A LA XARXA D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té establert un sistema d’ajuts articulat a través de la Xarxa d’Ha-

bitatges d’Inclusió Social que s’adrecen a entitats sense ànim de lucre i administracions locals per faci-

litar la tasca d’integració social de col·lectius amb dificultats que requereixen una atenció especial, tutela 

o suport especialitzat. L’import total dels ajuts ha anat augmentat progressivament al llarg dels darrers 

anys fins assolir els 4,9 milions d’euros al 2019. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

110. Incorporar a la cartera de serveis socials l’acompanyament i el seguiment de les 

persones i famílies que accedeixen als habitatges d’inclusió social. 

2.4.2.4. MESES DE VALORACIÓ DE LES SITUACIONS D’EMERGÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCI-

ALS 

Les persones en situació de risc d’exclusió residencial poden sol·licitar ser reallotjades a la Mesa d’emer-

gència municipal, si l’ajuntament en té una de pròpia, o bé a la Mesa d’Emergències de Catalunya. La 

Mesa és un òrgan col·legiat tècnic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que proposa l’adjudicació 

d’habitatges de lloguer social per un període mínim de tres anys. El nombre d’habitatges adjudicats a 

través de les meses gestionades per l’Agència d’Habitatge de Catalunya porta dos anys seguits a la baixa 

i passa de 1.182 a 504 entre els anys 2017 i 2019. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

111. Potenciar la coordinació entre els serveis socials, els serveis d’habitatge i les auto-

ritats judicials per poder actuar de la manera més àgil i ràpida possible davant d’una 

emergència habitacional. 

112. Reduir d’una manera decidida la demora de fins i tot un any en l’assignació d’un 

habitatge després de la valoració favorable de la Mesa d’Emergències.  

2.4.2.5. ALTRES MESURES 

Dues mesures més per mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge són el Servei d’Informació i Assessora-

ment sobre el Deute Hipotecari i els ajuts a projectes de cohesió veïnal. Pel que fa al Servei, aquest es 

coneix amb el nom d’Ofideute i l’any 2019 ha dut a terme 469 actuacions de mediació entre les persones 

o famílies, d’una banda, i les entitats financeres titulars dels préstecs, de l’altra, amb l’objectiu d’arbitrar 

solucions i evitar la pèrdua d’habitatge. Ofideute presta el servei a través de les o 

Oficines locals d’habitatge. Quant als ajuts a projectes de cohesió veïnal, aquests consisteixen en sub-

vencions per al finançament de projectes socials, així com d’adequació, rehabilitació i manteniment de 

les entitats veïnals i els espais o elements comuns de les comunitats en barris d’habitatges públics ad-

ministrats o gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i en àrees de risc d’exclusió residencial 

o amb degradació urbana. L’any 2019, aquests ajuts han suposat una despesa de 0,5 milions d’euros. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana:  



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 
 

78 

113. Recuperar els programes adreçats a millorar les condicions de vida i la cohesió 

social dels barris més vulnerables, mitjançant el finançament de projectes d’actuació 

integral (en l’àmbit social i físic), tal com preveia l’anomenada “Llei de barris”. Des-

prés de l’experiència d’aquesta llei, els projectes haurien de donar un pas endavant 

i incloure en les seves actuacions no només els espais i les infraestructures urbanes 

sinó també els edificis i les comunitats d’habitatges quan existeixin situacions d’ex-

clusió residencial relacionades amb l’accessibilitat (i.e. instal·lació de rampes, ascen-

sors, etc.), l’estat de conservació dels elements comuns (i.e. façanes, teulades, es-

cales, etc.) i dels elements privats (i.e. aïllament de finestres, eradicació de plagues 

i humitats, etc.) o altres mancances. 

2.4.3. FOMENT DE LA REHABILITACIÓ 

La rehabilitació té com a objectiu millorar la seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència energètica 

dels edificis i els habitatges, així com dinamitzar les àrees que han experimentat una davallada o empit-

jorament en els seus àmbits econòmic, comercial, cultural o patrimonial. La rehabilitació representa una 

oportunitat per incrementar el parc d’habitatges amb protecció i és un instrument del planejament urba-

nístic amb un potencial elevat per millorar les condicions de vida de l’entorn i dels barris, evitar o revertir 

la segregació espacial i fomentar la cohesió social en el territori. La rehabilitació dels edificis posa en 

valor els edificis i els espais, protegeix i dinamitza els entorns, atreu població i redueix la probabilitat de 

què hi hagi comportaments incívics i altres problemàtiques socials. 

El programa Foment de la rehabilitació consisteix en convocatòries anuals de la Generalitat (ascensors, 

gent gran i convocatòria ordinària), a les quals s’hi afegeixen les transferències al Consorci de l’habitatge 

de Barcelona (CHB) i al Consorci metropolità de l’habitatge (CMH i la inversió en obres de manteniment 

i adequació del parc d’habitatges gestionats per l’Agència d’habitatge de Catalunya. El programa inclou 

dos grans tipus d’actuacions: d’una banda, mesures de foment per a la rehabilitació de l’interior dels 

habitatges als requeriments tècnics de la normativa d’habitabilitat i, de l’altra, mesures de foment a la 

rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges en àmbits territorials declarats “àrees de conservació i 

rehabilitació”. 

Des de fa ja uns anys, i en virtut de la normativa vigent, és obligatori que els edificis plurifamiliars d’una 

determinada antiguitat se sotmetin a una inspecció tècnica. Aquest instrument consisteix en una inspec-

ció visual de l'edifici feta per un tècnic o tècnica competent que hauria de servir perquè els propietaris i 

propietàries (la Comunitat en el cas de propietat horitzontal i la persona propietària física o jurídica en el 

cas de la propietat vertical) prenguin consciencia de l’estat de l’edifici i adoptin les mesures pertinents 

per complir el deure de conservació i manteniment. Els informes d’inspecció tècnica dels edificis (ITES) 

es registren en el Departament de Territori i Sostenibilitat, però es constaten dèficits en la gestió i apro-

fitament d’aquesta informació tan valuosa. 

La part més important del programa Foment a la rehabilitació correspon a les convocatòries i les trans-

ferències als consorcis, les quals representen, l’any 2019, 18.059 actuacions i una despesa de 36,8 

milions d’euros. Aquell mateix any, l’import global del programa és de 39,6 milions d’euros, una xifra molt 

allunyada dels 77,9 milions de despesa mitjana del període 2007-2011. Tal com indica el Consell Asses-

sor d’Infraestructures de Catalunya (2019), la rehabilitació no ha assolit el volum d’activitat d’altres paï-

sos de l’entorn europeu. 

Un projecte inspirador en aquest sentit és el EuroPace, el qual facilita el finançament als propietaris i 

propietàries d’habitatges per a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de la millora energètica (ins-

tal·lació de plaques solars, millora del sistema de calefacció o climatització, millora de l’aïllament de la 

llar etc.). A través d’EuroPace s’ofereix un import de fins al 10% del valor de la propietat, que es retorna 

mitjançant una quantia agregada a l’IBI o equivalent durant un termini de fins a 20 anys, amb un interès 
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baix i sense necessitat de pagar una quantitat en concepte d’entrada. El Govern és qui autoritza el prés-

tec del programa i els diners del finançament s’obtenen a través d’entitats privades. Actualment Olot 

acull aquesta experiència a Catalunya. 

Una altra experiència propera és “Santa Coloma (de Gramenet) renovem els barris”, a través de la qual 

l’Ajuntament assumeix funcions d’organitzador de la rehabilitació sobre immobles que no són de titulari-

tat pública. En primer lloc, l’Administració Local activa la declaració d’una àrea de conservació i rehabili-

tació (ACR) amb un sistema de col·laboració amb les comunitats de propietaris i propietàries articular 

mitjançant un conveni. En segon lloc, l’Ajuntament contracta les obres i sol·licita i gestiona subvencions 

en nom de les comunitats. Finalment, l’Ajuntament repercuteix el cost de les obres individualment a cada 

propietari o propietària mitjançant quotes mensuals proporcionals sense interessos. Les darreres dades, 

presentades al març del 2019 en el context del “Fòrum d’habitatge i rehabilitació de Barcelona”, indiquen 

un total de 386 habitatges i locals rehabilitats corresponents a un volum de 32 finques. 

A partir d’aquestes consideracions, el CTESC recomana: 

114. Fer el seguiment corresponent i verificar, per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat: 

-La realització de l’informe d’inspecció tècnica (ITE) en tots els edificis que tinguin 

l’obligació de fer-ho. 

- La gravetat de les deficiències detectades i els terminis necessaris per resoldre-les 

en els edificis que sí han efectuat la ITE. 

-El compliment de la normativa a través d’una Inspecció d’Habitatge in situ i l’execu-

ció d’allò que consta escrit en els informes. 

115. Cercar els mecanismes que permetin la rehabilitació dels edificis que incompleixin 

la normativa degut als problemes econòmics dels propietaris i propietàries, en col·la-

boració amb les administracions locals, amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’ade-

quació residencial (o habitabilitat), sense perjudici de les càrregues corresponents 

que se’n derivin.  

116. Dotar la política d’habitatge de més ajuts adreçats a la rehabilitació, particularment 

pel que fa a les patologies estructurals, eficiència energètica i accessibilitat, atès que 

només el 0,6% dels edificis d’habitatges són “universalment accessibles” en el con-

junt de l’Estat Espanyol, és a dir, compleixen amb els criteris d’accessibilitat en l’“iter 

geogràfic” que va des del moment en què la persona abandona la via pública fins 

que es troba en el seu habitatge.19 

117. Crear una comissió tècnica de rehabilitació que intervingui en la tramitació i elabo-

ració dels informes urbanístics previs en els casos de gran rehabilitació i rehabilita-

cions amb canvi d’ús.  

118. Articular mecanismes per possibilitar les empreses que ho desitgin una col·labora-

ció publicoprivada eficaç per impulsar i dinamitzar les rehabilitacions d’immobles 

que siguin propietat de comunitats de propietaris i propietàries, tal com preveu la 

Llei 8/2013. En concret, caldria posar en marxa les àrees de rehabilitació integral 

per rehabilitar el parc edificat propietat de particulars en divisió horitzontal (més del 

 
19 Vegeu Fundación Mutua de Propietarios (2018). 
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80% del parc total). 

119. Impulsar un servei de mediació per acompanyar a les persones amb discapacitat i 

les seves famílies en els conflictes que puguin sorgir en les comunitats de veïns i 

veïnes davant la necessitat de dur a terme obres d’accessibilitat a l’edifici d’habitat-

ges, així com millorar la informació i acompanyament tècnic i administratiu per rea-

litzar el procés burocràtic de presentació dels ajuts a la rehabilitació i adaptació d’ha-

bitatges  

2.4.4. REGULACIÓ DELS PREUS DEL LLOGUER PRIVAT 

Davant de l’increment de les rendes de lloguer que pateix la majoria de les grans ciutats europees (el 

32,7% en el cas de l’Àmbit metropolità de Barcelona entre els anys 2014 i 2018), un seguit de països i 

ciutats han establert diverses mesures encaminades a regular preus de lloguer privat. La finalitat 

d’aquestes mesures és contenir l’increment de les rendes del lloguer i garantir la seguretat residencial, 

de manera que el lloguer pugui esdevenir una solució residencial tant estable com la propietat. 

Aquests tipus de regulacions obtenen posicions molt confrontades. Tant López (2019) com García (2019) 

insisteixen en els perjudicis que provoquen les regulacions de les rendes de lloguer de “primera genera-

ció”, on es posa un topall als preus: s’observen reduccions de l’oferta d’habitatge de lloguer, impactes 

negatius sobre la mobilitat i una mala assignació de recursos que beneficia a uns llogaters i llogateres 

en detriment d’altres. En canvi, hi ha menys avaluacions consolidades en relació amb les regulacions de 

“segona generació”, o límits al creixement del preu del lloguer. Pel que fa a les anomenades regulacions 

de “tercera generació”, López (2019) considera que representen un compromís raonable entre les per-

sones que defensen i les que s’oposen a aquest tipus de mesures, atès que, tal com estableix el Reial 

decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, mantenen la regu-

lació de les rendes durant la tinença, però no entre tinences. 

Un dels defensors més rellevants de la regulació dels preus del lloguer privat és Barton (2019), particu-

larment de les de “segona generació”. Barton justifica els resultats dispars de les avaluacions que s’han 

fet sobre aquest tipus de mesures basant-se en la necessitat d’incloure-les dins d’un paquet de mesures 

més ampli per tal de garantir la seva efectivitat. 

Com es comentava anteriorment, el Reial decret llei 7/2019 modifica la Llei d’arrendaments urbans i 

recupera el fet que durant la vigència del contracte l’actualització anual de la renda no podrà superar 

l’increment de l’IPC. A més, aquest mateix Reial decret instaura un sistema estatal d’índex de referència 

del preu de lloguer i recull la possibilitat que les comunitats autònomes defineixin el seu propi índex de 

referència, adaptat a les necessitats del seu territori. No obstant això, algunes comunitats autònomes, 

com Catalunya, ja havien definit anteriorment el seu índex de referència de preus de lloguer,20 un indica-

dor de consulta pública amb caràcter informatiu, operatiu en 53 municipis. El Decret Llei 17/2019 esta-

bleix l’obligació d’incloure les dades de l’índex en la publicitat i en les ofertes d’habitatges de lloguer i en 

els contractes que se signin. Així mateix, es preveu que l’administració catalana tingui en compte l’índex 

en el desenvolupament de les seves polítiques i que la persona arrendadora d’un habitatge no es pugui 

beneficiar dels ajuts públics adreçats al foment de lloguer quan la renda pactada sigui superior a l’índex. 

 
20 Ordre GAH/142/2017, de 5 de juliol, per la qual s’aprova l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges. DOGC núm. 7408, de 

10.07.2017. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=792137&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520GAH%2F142%2F2017&mode=single
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Cal destacar també la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció 

de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge,21 fruit d’una proposició de llei.22 El seu objecte 

és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que sigui 

destinat a residència permanent de l’arrendatari i que estigui situat en zones del territori qualificades 

com a “àrees amb mercat d’habitatge tens”, enteses com els municipis o les parts de municipi que estan 

especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible 

que permeti accedir-hi a tota la població. La qualificació d’aquestes àrees és temporal i, per tant, no pot 

excedir de cinc anys des de la publicació d’aquesta declaració.23  

En els contractes d’arrendament que es concloguin en aquestes àrees, el preu no pot augmentar res-

pecte del contracte anterior, si va ser signat en els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat, esmentat anteriorment. Aquest règim 

de contenció es flexibilitza en els contractes de lloguer d’habitatges d’obra nova i en els contractes que 

resulten d’un procés de gran rehabilitació, la renda pactada dels quals pot fixar-se en el marge superior 

de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges de categories anàlogues. També es pot fixar el 

preu en aquest marge en el cas que es facin obres de millora o que en el darrer any s’hagin executat a 

l’habitatge obres que en millorin l’habitabilitat, la seguretat, la confortabilitat o l’eficiència energètica. 

Cal assenyalar que la Llei 11/2020 ha estat objecte de recurs al TC, el qual s’ha admès a tràmit el febrer 

de 2021. Ara bé, mentre no hi hagi una declaració d’inconstitucionalitat per part del TC continuen vigents 

els articles impugnats i els preus de lloguer queden vinculats al que estableix la Llei 11/2020. 

Un exemple internacional de regulació de lloguers de segona generació és el model d’estabilització de 

preus del lloguer de Nova York, implantat l’any 1974. Aproximadament un milió d’habitatges es troben 

sota aquesta regulació. Per a la seva aplicació, les juntes territorials, a les quals hi ha representades les 

parts arrendatària i arrendadora, estableixen les tarifes d’augments del preu del lloguer. Les tarifes es 

fixen anualment i s’apliquen a les renovacions del lloguer fetes a partir de l’1 d’octubre de cada any. 

Segons Joffe (2019), els preus no han pujat mai més del 3%. Els increments han de funcionar com un 

incentiu per invertir en la propietat i garantir les condicions de seguretat dels edificis. Respecte als pro-

pietaris i propietàries, reben atenció legal i rebaixes fiscals per a la millora dels edificis i préstecs per part 

de la Divisió encarregada de supervisar el sistema. A Berlín i París s’estan aplicant mesures de regulació 

de preus de lloguer que caldrà avaluar a mig termini. 

També diverses ciutats han pres mesures en relació amb el lloguer turístic com una manera de contenir 

els preus de lloguer. Aquestes regulacions inclouen, entre d’altres coses, l’obligació de registrar-se com 

amfitrió o amfitriona davant l’autoritat local, limitar del nombre de dies de lloguer de l’habitació o habi-

tatge, restringir el nombre de llicències, i prohibir l’ús diferent al lloguer de llarg termini i el lloguer de 

segones residències. 

Catalunya, amb la llei 11/2020, anteriorment comentada, i properament a Espanya, ha fet, i farà, res-

pectivament, una nova legislació en matèria de preus del lloguer privat, que caldria valorar i fer-ne un 

seguiment per analitzar el seu impacte real en una situació d’evolució superior de preus de lloguer res-

pecte dels salaris. 

En aquest sentit, el CTESC recomana: 

 
21 Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de 

modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge. DOGC núm. 8229, de 

21.09.2020. 
22 Aquesta proposició es va debatre, votar i aprovar al Parlament de Catalunya després que el Consell de Garanties Estatutàries en fes un 

dictamen a petició de Cs i el PPC. Aquest dictamen, no vinculant, concloïa que el text conté punts que no troben l’empara en l’Estatut d’autono-

mia de Catalunya i vulneren la Constitució espanyola. 
23 L’annex de la Llei estableix 61 municipis inclosos dins de la declaració transitòria, amb durada d’un any, d’àrees amb mercat d’habitatge tens 

(aquells en què les rendes de lloguer han sofert un increment de més del 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2019 pertanyents a 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població superior a 20.000 habitants), per tal de donar resposta urgent a la situació d’emergència 

en matèria d’habitatge. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812918.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812918.pdf
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120. Avaluar científicament els efectes de la normativa en els preus de lloguer privat a 

partir dels següents indicadors: 

-L’evolució dels preus del lloguer privat segons el Registre de Fiances de la Genera-

litat  

-L’evolució dels preus del lloguer privat en les zones i municipis limítrofs que no estan 

qualificats com a àrees amb mercat d’habitatge tens 

-L’evolució del percentatge de renda familiar destinada al pagament de les despeses 

dels habitatges de lloguer privat en les zones i municipis amb aquesta qualificació 

-L’evolució del nombre d’habitatges de lloguer privat en les zones i municipis amb 

aquesta qualificació 

-L’evolució de la qualitat i el manteniment del parc d'habitatges de lloguer privat 

-L’evolució del nombre de desnonaments per situacions de lloguer 

2.4.5. COVID-19 I DRET A L’HABITATGE 

La pandèmia per COVID-19 i les mesures de confinament domiciliari que s’han adoptat per combatre 

l’expansió del nou virus han posat de manifest amb molta claredat l’existència de situacions d’exclusió 

residencial i la relació que s’estableix entre, d’una banda, les condicions dels habitatges i el fet residen-

cial i, de l’altra, l’estat de salut de les persones i les comunitats. A més, la resposta a la pandèmia ha 

pivotat a l’entorn de l’habitatge i això ha magnificat les desigualtats que ja es donaven a l’entorn del dret 

a l’habitatge i alguns problemes socials, entre els quals es poden destacar les dificultats per conciliar les 

vides personal i laboral (sobretot en el cas de les dones),24 la bretxa digital, la violència de gènere i la 

soledat no desitjada de moltes persones grans i no grans. 

L’experiència del confinament s’ha vist agreujada en molts casos per la pèrdua imprevista dels ingressos 

i les dificultats per fer front a les despeses d’habitatge (lloguer, hipoteca i subministraments), però també 

per circumstàncies intrínseques a l’habitatge i al fet residencial.25 Viure al carrer, tenir sostre però no llar 

o disposar d’un habitatge amb problemes de seguretat i adequació són situacions d’exclusió residencial 

que s’han fet més difícils de suportar enmig d’un context de crisi sanitària caracteritzat per les limitacions 

de la vida quotidiana, en general, i a la mobilitat, en particular. 

La dimensió dels habitatges i, més concretament, els metres quadrats per persona han esdevingut fac-

tors molt rellevants no només des del punt de vista del confort sinó també de la salut. La disponibilitat 

d’espai condiciona directament les possibilitats per aïllar les persones amb simptomatologia compatible 

amb la malaltia per COVID-19 i per mantenir la distància física de seguretat recomanada en aquestes 

circumstàncies. En aquest sentit, la manca d’espai als habitatges pot ser una font d’estrès i de conflicte 

generadora d’impactes negatius en la salut mental de les persones. A més, la sobreocupació dels habi-

tatges està relacionada amb problemes de salubritat que poden afavorir la propagació de les malalties 

contagioses.26 Per aquests motius, cal remarcar que una de les situacions d’exclusió residencial més 

recurrents a Catalunya és precisament l’amuntegament, el qual afecta el 12,6% de la població l’any 

2018. 

 
24 Vegeu “Igualtat, la corba més lenta: la sobrecàrrega recau en les dones, però pugen els homes que atenen els fills”. Cristina Sen. A La 

Vanguardia, 25/06/2020. 
25 Vegeu “Tot anirà bé? Pobresa i habitatge a Catalunya (abans del confinament)”. Benet Fusté. Al blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
26 Vegeu “Tot anirà bé? Pobresa i habitatge a Catalunya (abans del confinament)”. Benet Fusté. Al blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
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Per la seva banda, Save the Children ha advertit sobre els impactes de la crisi sanitària i el confinament 

domiciliari en la salut mental de les persones, particularment dels infants.27 Partint de l’explotació esta-

dística d’una sèrie d’enquestes internacionals, l’organització posa sobre la taula la situació de les famí-

lies amb pocs recursos que han de fer front al confinament des de la vulnerabilitat econòmica i l’experi-

ència de l’exclusió residencial. L’estudi mostra preocupació per les dificultats que tenen moltes famílies 

per pagar les despeses d’habitatge, per mantenir l’activitat educativa dels seus fills i filles i per garantir 

una alimentació nutritiva i saludable. A més, constata els impactes negatius que ja han produït aquestes 

circumstàncies en el benestar emocional de més del 50% dels nens i les nenes que han estat confinats. 

La crisi sanitària ha posat de manifest els dèficits de les polítiques públiques actuals, les quals compten 

amb uns instruments poc intensius i amb cobertures limitades que fan pràcticament impossible atendre 

correctament la incertesa, la vulnerabilitat i, més concretament, les dificultats per accedir a un habitatge 

digne i assequible i mantenir-lo. Cal tenir present que no totes les mesures serveixen per garantir el dret 

a l’habitatge a les persones més vulnerables, però són precisament les llars amb menys ingressos les 

que previsiblement patiran amb més intensitat els efectes de la pandèmia.28 Es pot afirmar que es partia 

d’una situació de desavantatge caracteritzada per l’existència de moltes situacions d’exclusió social i 

residencial i, al mateix temps, per una mancança de recursos en relació amb uns problemes que, amb 

la irrupció de la pandèmia, s’han vist agreujats. 

De fet, un informe d’Oxfam Intermón29 preveu un increment de la pobresa a Espanya i a Catalunya quan-

tificat en unes 700.000 i 93.600 persones, respectivament, a causa de la pandèmia. Al mateix temps, 

organitzacions com la Fundació Arrels, el gimnàs social de Sant Pau i Càritas Diocesana de Barcelona30 

han cridat l’atenció sobre l’augment del nombre de persones i famílies sense llar després d’haver d’aban-

donar les habitacions rellogades on vivien com a conseqüència de la pèrdua dels seus ingressos, molt 

sovint procedents de l’economia submergida. 

La declaració de l’estat d’alarma també ha suposat la posada en marxa d’una bateria de propostes per 

part del Govern de l’Estat que han cobert, amb més o menys limitacions, algunes situacions de vulnera-

bilitat social i risc d’exclusió residencial provocades per la crisi sanitària i el confinament domiciliari. 

S’han aprovat mesures per assegurar els subministraments bàsics a totes les famílies i mesures per fer 

front al pagament dels lloguers i els préstecs hipotecaris de l’habitatge habitual, com ara ajuts econò-

mics, préstecs, moratòries, microcrèdits i la suspensió dels procediments judicials i els llançaments. 

Si bé és cert que aquestes mesures han ajudat a pal·liar alguns efectes, són insuficients. Només repre-

senten un primer pas per protegir efectivament moltes persones i famílies que, sense un suport de ca-

ràcter permanent o estructural, es poden veure abocades a dificultats greus per fer front a les depeses 

d’habitatge. És previsible que les dificultats per accedir a l’habitatge i mantenir-lo s’intensificaran mentre 

duri la situació d’incertesa provocada per pandèmia i per la necessitat d’activar, en cas de necessitat, 

mesures més o menys estrictes de confinament domiciliari i limitació de l’activitat social i econòmica. 

De fet, la demanda d’ajuts extraordinaris al pagament del lloguer ha sobrepassat la capacitat de resposta 

de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa al pressupost inicialment disponible (14,5 milions aportats 

per l’Estat i 5 milions més per la Generalitat) com a la capacitat per atendre les sol·licituds. Pocs dies 

després d’haver obert la convocatòria extraordinària, la Generalitat va deixar d’admetre noves demandes 

 
27 Vegeu “Confinados con la nevera vacía o viviendo en una habitación: la factura emocional de la crisis depende de la clase social”. Marta 

Borraz. A eldiario.es, 31/03/2020; “Encuesta de Save the Children: el 60% de las familias vulnerables ya ha visto alterada su situación laboral 

en la primera semana de crisis del coronavirus. A savethechildren.es, 25/03/2020; i A tu lado: qué nos cuenta las familias. A savethechildren.es, 

març 2020. 
28 Vegeu “Tot anirà bé? Pobresa i habitatge a Catalunya (abans del confinament)”. Benet Fusté. Al blog lleiengel.cat, 24/05/2020. 
29 Vegeu “La pandèmia porta més pobresa”. A La Vanguardia, Editorial, 25/06/2020, i Una reconstrucción justa es posible y necesaria: no es 

momento para la austeridad, elijamos dignidad. A oxfaminetmon.org, 2020. 
30 Vegeu “El virus provoca que centenars de persones perdin casa seva”. Rosa M. Bosch. A La Vanguardia, 28/05/2020. 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 
 

84 

a l’espera de poder resoldre l’elevat volum de sol·licituds en tràmit (més de 15.500 en gairebé dues 

setmanes).31  

Al mateix temps, les moratòries i els microcrèdits atorgats per les entitats bancàries representen un en-

deutament a mitjà i llarg termini que les famílies afectades hauran d’eixugar. Pel que fa a la suspensió 

dels procediments judicials i els llançaments, es tracta de mesures conjunturals per impagament que 

deixaran d’estar vigents un cop s’acabi l’estat d’alarma, col·locant novament moltes famílies en situaci-

ons extremes d’exclusió social i residencial per pèrdua de l’habitatge principal. 

S’ha de tenir en compte també que abans de la crisi sanitària ja hi havia un problema greu de manca 

d’oferta d’habitatge de venda i de lloguer que molt probablement empitjorarà a causa del deteriorament 

de l’economia provocat per la pandèmia. 

Amb el benentès que totes les polítiques i mesures d’habitatge han de donar resposta a la diversitat de 

necessitats associades al gènere, l’edat, el cicle de vida, l’estat de salut, la diversitat funcional, la com-

posició familiar i el poder adquisitiu de les persones, 

El CTESC recomana: 

121. Emprendre immediatament la construcció d’habitatges de primer accés, tant de 

venda com de lloguer, a preus més assequibles, atesa la manca d’oferta d’aquest 

tipus d’habitatge, els efectes tractors de l’activitat promotora-constructora en l’eco-

nomia i l’ocupació, i les potencialitats de retorn fiscal d’aquesta activitat. 

122. Acordar un pla de xoc de mesures que aposti per l’ampliació del parc d’habitatge 

social i de lloguer més assequible, a través de l’adequació de la regulació del mercat, 

la mobilització de pisos buits, la intermediació, la rehabilitació i la col·laboració entre 

el sector públic i privat. 

123. Vertebrar, ara més que mai, grans pactes per garantir el dret a l’habitatge, de ma-

nera que s’ampliï el parc d’habitatge a preus més assequibles, preferentment de 

lloguer, i que es protegeixi adequadament les persones i famílies afectades per situ-

acions d’exclusió residencial, com ara la pèrdua o el risc de pèrdua del seu habitatge. 

124. Fomentar la realització de projectes d’investigació interdisciplinaris que permetin 

conèixer millor la relació entre habitatge i salut i, més concretament, entre habitatge, 

COVID-19, confinament i salut, amb l’objectiu de planificar actuacions preventives i, 

si cal, reactives de manera més efectiva i equitativa. 

125. Revisar el Decret d’habitabilitat a la llum de la pandèmia per COVID-19 i dels conei-

xements sobre la relació entre habitatge i salut. 

126. Iniciar un debat sobre l’adequació dels habitatges als canvis econòmics i socials 

(p.e. el foment del teletreball), així com sobre les característiques de les estances 

dels habitatges (p.e. versatilitat), els espais intermedis (balcons i terrasses) i els es-

pais comunitaris dels edificis, a partir dels impactes de la pandèmia i dels confina-

ments domiciliaris que s’han hagut d’adoptar. 

 
31 Vegeu Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, de suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte 

econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual; “La Generalitat atura les peticions d’ajuts al lloguer per l’allau de 

sol·licituds”. A Cadenaser.com, SerCat, 01/06/2020; “Las nuevas ayudas al alquilar se paralizan en plena crisis”. Helena López. A El Periódico, 

02/06/2020; i “El Govern afegeix 5 milions més per a ajuts al lloguer d’habitatges i reclama a l’Estat que dobli la seva quantitat”. ACN. A El Punt 

Avui, 18/06/2020. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874233&language=ca_ES
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127. Atendre els problemes de salut mental derivats de la pandèmia i posar l’accent en la 

infància i les famílies amb menys recursos, atès que, en molts casos, han hagut de 

fer front a l’estrès del confinament en condicions de més gran vulnerabilitat i des de 

l’experiència de l’exclusió social i residencial: amuntegament, dificultat per aïllar per-

sones infectades, bretxa digital, manca de llum natural o de ventilació adequada, 

absència de balcons o altres espais intermedis, etc.32 

128. Reforçar la funció d’inspecció dels habitatges temporals de caràcter col·lectiu adre-

çats a treballadors i treballadores temporers perquè es puguin garantir de manera 

efectiva unes condicions d’habitabilitat, higiene i seguretat compatibles amb la salut 

i la lluita contra la COVID-19. 

129. Repensar el model de llar per a persones grans i amb discapacitat a la llum de 

l’impacte que està tenint la pandèmia per COVID-19 en la salut i el benestar de les 

persones que hi viuen i treballen. Cal avançar decididament envers la integració efec-

tiva de l’atenció de les necessitats socials i sanitàries de les persones, amb un èm-

fasi especial en la medicalització d’aquestes llars. 

130. Dotar de caràcter estructural i no pas conjuntural les mesures d’habitatge que 

s’han proposat durant l’estat d’alarma per atendre les persones sense llar, de ma-

nera que es garanteixi la seva continuïtat una vegada se superin els efectes de la 

pandèmia, per fer efectiu el dret a l’habitatge. 

131. Evitar que les persones que tinguin un habitatge, de lloguer o propietat, el perdin a 

conseqüència dels efectes derivats de la COVID-19. S’han d’agilitzar dels tràmits per 

fer efectiva la moratòria hipotecària i s’ha de fomentar l’assoliment d’acords entre, 

d’una banda, els llogaters i llogateres amb problemes per fer front al pagament de 

les rendes i, de l’altra, els propietaris i propietàries dels habitatges. 

132. Impulsar mesures econòmiques, fiscals i de mediació favorables als petits propie-

taris i propietàries amb la finalitat d’arribar a acords amb els seus llogaters i llogate-

res (moratòries, rebaixes, etc.). 

133. Ampliar les moratòries per impagament de les hipoteques de persones i famílies en 

situació de vulnerabilitat derivada o no de la pandèmia per COVID-19. 

134. Prioritzar els ajuts destinats al pagament dels lloguers. El fons destinat a aquests 

ajuts s’esgotarà ràpidament, cosa que fa necessari incrementar la dotació econò-

mica d’aquesta mesura i prioritzar els ajuts. 

135. Dissenyar mesures per fer front al pagament del deute vinculat a les moratòries 

aplicades a les persones i les famílies. El fet d’aplicar moratòries quan no es pot fer 

front a les despeses d’habitatge (incloent els subministraments) és una solució molt 

positiva a curt termini, però perjudicial a posteriori per l’acumulació de deute a les 

llars. En aquest sentit, cal aplicar la condonació parcial o total del deute a aquelles 

persones i famílies en què es cronifiqui la dificultat sobrevinguda de pagament i que 

tinguin llogat un habitatge social del parc públic de les diferents administracions pú-

bliques. 

 
32 Vegeu “Confinados con la nevera vacía o viviendo en una habitación: la factura emocional de la crisis depende de la clase social”. Marta 

Borraz. A eldiario.es, 31/03/2020; “Encuesta de Save the Children: el 60% de las familias vulnerables ya ha visto alterada su situación laboral 

en la primera semana de crisis del coronavirus. A savethechildren.es, 25/03/2020; i A tu lado: qué nos cuenta las familias. A savethechildren.es, 

març 2020. 
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136. Elaborar un conjunt de mesures preventives davant l’increment previsible de des-

nonaments a causa de la pandèmia per COVID-19, com ara l’ampliació de la suspen-

sió temporal dels desnonaments per impagament, el desenvolupament d’alternati-

ves públic privades per evitar l’increment del nombre de persones i famílies sense 

llar, etc. En qualsevol cas, aquest tipus de mesures haurien de compensar els perju-

dicis dels propietaris i propietàries dels habitatges afectats. 

137. Ampliar els pressupostos municipals destinats a habitatge social i a ajuts al paga-

ment del lloguer. 

138. Agilitzar la gestió i resolució de les sol·licituds d’ajuts al pagament del lloguer per 

evitar el desbordament dels sistemes i la consegüent aturada en l’admissió de noves 

sol·licituds, amb l’objectiu de garantir el funcionament correcte d’aquesta mesura de 

protecció social en matèria d’habitatge. 

139. Ampliar la partida pressupostària extraordinària dedicada als ajuts al pagament del 

lloguer i, més concretament, demanar a l’Estat que incrementi el pressupost que ha 

destinat fins ara a aquesta mesura per pal·liar la situació de les persones i les famí-

lies que han vist empitjorar la seva situació econòmica i residencial degut a la crisi 

sanitària. 

140. Garantir pressupostàriament l’Estratègia de sensellarisme i consolidar els recursos 

destinats a les persones que viuen al carrer. En el moment d’elaboració d’aquest 

informe, s’està donant una resposta amb recursos temporals i urgents perquè les 

persones no estiguin al carrer, però cal pensar que són persones que segueixen 

sense tenir una llar i calen recursos estables i dignes per a aquest col·lectiu.  

141. Connectar l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania (RGC) amb l’habi-

tatge, de manera que siguin sensibles a les variacions dels preus d’aquest bé bàsic 

i a l’esforç relatiu que han de fer les persones i les famílies per fer front als paga-

ments de les despeses que se li associen (hipoteca, lloguer i consums bàsics). 
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