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ABSTRACT
L’habitatge és, al mateix temps, una necessitat, una aspiració, un dret i una mercaderia.
Aquesta complexitat ha generat sovint tensions entre la seva dimensió social i política i la
seva dimensió econòmica. Les dificultats per accedir a un habitatge per nombrosos
col·lectius de la metròpoli a partir del 2000 van tenir importants conseqüències en aspectes
com les desigualtats, la segregació social, l’equilibri territorial, la demografia, o la mobilitat,
entre altres. Aquest fet va propiciar que la política d’habitatge s’incorporés a les agendes
polítiques dels governs municipals a partir de 2007. A partir de l’experiència dels darrers
quinze anys i davant d’un nou escenari de recuperació, l’autor apunta una sèrie de
propostes. Entre elles, l’aposta per la creació d’una oferta àmplia d’habitatge públic de
lloguer social, la definició d’un pacte metropolità d’habitatge, o

la rehabilitació i

manteniment de l’actual parc d’habitatges.
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1.

INTRODUCCIÓ. EL “MALEÏT” PROBLEMA DE L’HABITATGE

Els problemes relacionats amb l’habitatge tenen una forta repercussió en l’àmbit local, especialment
rellevant en un àmbit metropolità com el de Barcelona. El seu impacte en qüestions com les
desigualtats, la segregació social i ètnica de la població, el paisatge urbà, l’equilibri territorial, la
mobilitat, el manteniment del parc construït, etc. converteix l’habitatge en un element clau i
estratègic en la gestió de ciutats i pobles.
Els governs locals, a més, com a administracions més properes a la ciutadania, són els primers que
reben les creixents demandes de la ciutadania en relació amb aquesta matèria. De fet, els darrers
anys, els governs locals han vist incrementades tant l’exigència com la capacitat d’actuació sobre el
problema de l’habitatge en el seu territori, i això ha provocat més implicació en aquest tema i
l’adopció de rols cada cop més centrals i de caràcter més estratègic. Com es veurà, l’habitatge entra
decididament en les agendes polítiques dels governs municipals,1 sobretot arran de la crisi d’accés a
l’habitatge que es produeix abans del 2007.
El tractament de l’habitatge requereix tenir en compte el seu caràcter complex, ja que l’habitatge és,
al mateix temps, una necessitat, una aspiració, un dret i una mercaderia. L’origen de l’anomenat
«problema de l’habitatge» es troba precisament en aquest caràcter polièdric de la seva definició i,
especialment, en la relació conflictiva que existeix entre la seva dimensió social i política (necessitat,
dret), per una banda, i la seva dimensió econòmica (aspiració, mercaderia), per l’altra. La mateixa
política d’habitatge es justifica en la voluntat de gestionar el desequilibri permanent existent entre
aquestes dues dimensions.
Una mostra d’aquest desequilibri és el fet que l’habitatge s’ha mantingut com un element central de
preocupació tant durant l’etapa d’expansió econòmica com en l’actual situació econòmica, ja sigui
per les dificultats d’accés a un mercat de preu molt elevat o per les dificultats de pagament
d’hipoteques o rendes de lloguer.
Per Brugué (2012: 3), són precisament aquestes característiques polièdriques del «problema de
l’habitatge» el que ha condicionat en tots els temps les enormes dificultats de la política d’habitatge
per fer efectiu el dret a l’habitatge. En aquest sentit, l’habitatge seria el que la ciència política
anomena un wicked problem (un problema maleït). «Un problema és maleït pel fet de no deixar-se
simplificar, perquè no admet delimitacions sectorials i perquè no es pot assignar a una mena
1

No en va el Pla territorial de Barcelona 2010-2026 incorpora mesures en relació amb l’habitatge a partir de tres reptes:
atendre la demanda d’habitatge, impulsar la ciutat cohesionada enfront de la segregació i facilitar una política d’habitatge
eficaç i integrada urbanísticament. El pla preveia que l’any 2026 el parc d’habitatges principals de la regió metropolitana
podia créixer en prop de 0,6 milions d’unitats i arribar als 2,2 milions d’habitatges principals i que la població
metropolitana podia superar els 5,4 milions d’habitants.
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d’expert de guàrdia que disposa de les solucions [...]. [l’habitatge] és un maleït problema perquè,
malgrat hem intentat delimitacions i especialitzacions, s’imposa la seva naturalesa polièdrica. Cada
cop es deixa simplificar menys i, probablement, a partir d’ara, ja no es deixarà simplificar gens.»
Aquesta aportació proposa una visió sobre la situació actual de l’habitatge i sobre les seves
implicacions en la gestió estratègica de l’àmbit metropolità. Tal com s’ha sol·licitat per part dels
impulsors del pla, el document té per objectius oferir informació i reflexió sobre el moment actual
de l’habitatge, i sobretot potenciar el debat al voltant de l’habitatge. És, doncs, un article parcial, en
el sentit que centra la seva atenció únicament en alguns dels molts elements que podrien tenir
relació amb l’habitatge. Igualment, per petició expressa, l’autor s’ha sentit amb la llibertat i el plaer
d’aportar les seves pròpies opinions i visions al voltant del tema. Finalment, l’aproximació adopta un
enfocament local i de polítiques públiques centrat en el paper dels governs locals.
Respecte de l’estructura, el primer apartat analitza els canvis que s’han esdevingut els darrers anys
en relació amb l’habitatge en l’àmbit metropolità (definit com a àrea metropolitana de Barcelona; en
endavant, AMB). Insisteix en la forta i ràpida transformació tant en el context (oferta, demanda,
necessitats) com en la política d’habitatge (en especial, la política local) per posar l’accent sobre el
caràcter fortament dinàmic de les polítiques d’habitatge. Les transformacions són analitzades des
d’un punt de vista estadístic (en especial, centrat en l’evolució de l’oferta), simbòlic i discursiu
(objectius, definició del problema), material (instruments) i des de les bases de la seva governança
(agents, formes de relació, etc.). El segon apartat apunta alguns dels elements que considero
estratègics per abordar la gestió metropolitana de l’habitatge i les seves problemàtiques associades.

2. DIAGNOSI ESTRATÈGICA: LA RÀPIDA TRANSFORMACIÓ DE L’ESCENARI I LES
POLÍTIQUES D’HABITATGE
Les polítiques públiques tenen per objectiu incidir sobre una determinada situació que és
considerada com a problemàtica. La identificació d’aquesta problemàtica –però sobretot la definició
que se’n fa– és clau en la configuració tant dels objectius com dels instruments d’una política. Per
aquest motiu, totes les polítiques públiques canvien per ajustar-se a la conjuntura sobre la qual
pretenen actuar. Ara bé, entre les diferents polítiques públiques que integren l’anomenat estat del
benestar, la política d’habitatge ha estat històricament la més dinàmica i canviant. Això ha estat així,
en part, per la mateixa debilitat de la política, però sobretot pel caràcter canviant dels objectius de la
intervenció pública en matèria d’habitatge, que s’exemplifica en la contradicció inherent a la política
d’habitatge definida alhora com a política social i com a política econòmica.
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Per aquest motiu, la situació de l’habitatge i de les polítiques d’habitatge en l’entorn metropolità ha
d’analitzar-se tenint en compte l’actual situació social i econòmica, però també les reminiscències de
l’etapa d’expansió econòmica i immobiliària prèvia a la crisi econòmica que s’inicia els anys 20072008.
Així, per abordar l’anàlisi de l’escenari actual que afronta la gestió de l’habitatge des d’un àmbit
metropolità, farem referència a dos períodes temporals previs que condicionen decisivament la
situació actual.
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Quadre 1. El context metropolità de l’habitatge
Post-2007 Crisi

Pre-2007 Expansió

La demanda Augment de població
/ les
necessitats Elevada mobilitat residencial
(sobretot joves)
Elevada immigració estrangera
Creixement natural
Emancipació i etapa de màxima
reproducció de les generacions
nascudes durant els anys setanta
(les més nombroses de la piràmide
poblacional)

Oferta

Estancament del volum de població
Moderació en la mobilitat residencial

Prospectiva

Manteniment de l’estancament
poblacional

Recentralització de la població
Caiguda de la immigració estrangera
i moviments de retorn als països
Divisió funcional de l’espai
d’origen
metropolità
Disminució de la natalitat
Entrada en l’etapa d’emancipació i
reproducció de les generacions
nascudes els anys vuitanta (d’escàs
pes en la piràmide poblacional)

Atur baix

Atur elevat

Augment de la renda per capita

Disminució de la renda per capita

Ritme elevat de construcció

Aturada de la nova construcció

Facilitats d’accés al crèdit hipotecari Dificultats d’accés al crèdit hipotecari
Augment dels preus de l’habitatge

Disminució dels preus de l’habitatge

Ritme elevat de transaccions
immobiliàries

Caiguda de les transaccions
immobiliàries

Més necessitats d’habitatge social i
assistencial

Recuperació de la construcció en
espais centrals
Absorció d’estoc
Fragmentació en l’accés al crèdit
hipotecari

Manteniment de l’esforç econòmic

Restriccions de finançament segons
zones: redlining

Més risc de sobreendeutament

Risc de bombolla immobiliària

Augment del mercat de lloguer

Gestió d’estocs bancaris
Manteniment de l’oferta de lloguer

Agenda

Èmfasi en les «aspiracions» en
relació amb l’accés

Èmfasi en les «necessitats» i el
«manteniment»

Emancipació del joves

Aparició de noves demandes socials, Residualització de la política
relacionades amb el
Barraquisme
sobreendeutament i les dificultats
econòmiques cada cop més greus de Cohesió social metropolitana
la població
Pobresa energètica
Preocupació per l’estoc
Segregació residencial
Reactivació del sector

Sobreocupació i infrahabitatge
Rehabilitació

Polítiques

Desenvolupament de polítiques i
legislació sobre l’habitatge, entès
com a dret social
Desenvolupament d’eines de
planificació del sòl, creació
d’habitatge protegit, foment del
lloguer, ajuts a la rehabilitació i
desenvolupament de serveis
d’habitatge pròxims a la ciutadania
Nivell de construcció d’HPO elevat

Focalització en les necessitats més
urgents.

Consolidació dels serveis d’habitatge Necessitat de definir objectius
en l’àmbit local
estructurals a llarg termini
Reducció del nivell de construcció
d’HPO; privatització

Oferta de lloguer públic realment
social

Limitació de recursos

Rehabilitació i manteniment

Intermediació hipotecària

Housing first

Control de l’habitatge vacant

Gestió de l’habitatge social

Habitatge social, urgència i
emergència

Mobilització de l’estoc bancari
Noves tinences
Cooperativisme
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Governança Coordinació entre diferents nivells
d’administració

Descoordinació entre nivells
d’administració

Necessitat d’un pacte metropolità de
l’habitatge

Importància de promotors i bancs

Desaparició dels promotors

Lideratge local i gestió metropolitana

Baixa influència de moviments
socials

Centralitat dels bancs (problema)

Centralitat dels fons d’inversió

Centralitat dels moviments socials

Participació

Font: elaboració pròpia.

2.1. Els canvis en les necessitats i la demanda d’habitatge
Des del punt de vista de les necessitats i la demanda d’habitatge, la forta preocupació en relació
amb l’habitatge en l’etapa d’expansió (pre-2007) és condicionada, en primer lloc, per factors de
caire demogràfic que contribueixen a augmentar la pressió de la demanda sobre el mercat de
l’habitatge, especialment en determinats municipis i determinats segments del mercat. Per contra, a
partir del 2007, s’observa un relaxament dels factors demogràfics que determinen les necessitats i la
demanda d’habitatge.
Atès que l’aproximació a la demografia de l’àmbit metropolità ja ha estat tractada en l’article de
Domingo i Blanes, únicament posarem l’accent en alguns elements centrals per treballar i entendre
la situació de l’habitatge a l’àmbit metropolità els darrers anys.
En primer lloc, el fort augment de població experimentat fins a l’any 2007 i la posterior moderació
d’aquest creixement.
En segon lloc, la importància de l’estructura d’edats en la demanda d’habitatge a la província de
Barcelona, condicionada per l’arribada a l’edat d’emancipació de les cohorts de població més
nombroses de la piràmide d’edats. També en aquest cas, a partir del 2007, es produeix un descens
progressiu de la mida de les cohorts que accedeixen al mercat de l’habitatge. Les noves generacions
joves són cada cop menys nombroses i, per tant, la pressió que generen sobre el mercat immobiliari
és cada cop menor. Per altra banda, es manté l’augment continuat del nombre de persones grans,
producte de l’envelliment de la població, la qual cosa esdevé un repte cada cop més present per a
les polítiques d’habitatge.
En tercer lloc, l’etapa d’expansió es caracteritza per una elevada intensitat dels moviments
residencials entre municipis, que donen com a resultat un fort procés de redistribució de la població
de tipus centre-perifèria que transforma l’estructura demogràfica de molts municipis i genera fortes
pressions de demanda. Així, fins a l’any 2007, l’elevada taxa de construcció d’habitatge en municipis
de l’arc metropolità es produeix de manera paral·lela a l’intens procés de descentralització de la
població per mitjà de moviments residencials des de Barcelona i la seva perifèria immediata cap als
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municipis més perifèrics de la regió i l’arc metropolità. Paral·lelament, les migracions internacionals
compensaven aquesta pèrdua de població de l’àmbit central. També en aquest àmbit, s’observa, a
partir del 2007, un refredament en el volum de migracions internes entre municipis i, per tant, certa
estabilització de la població. A més, les darreres dades disponibles assenyalen (d’acord també amb
l’aportació de Domingo i Blanes) una incipient tendència «recentralitzadora» de la mobilitat
residencial.
En quart lloc, la importància decisiva de la immigració d’origen extracomunitari, el seu impacte
sobre la transformació del mercat de l’habitatge i les seves particularitats en relació amb factors
d’elecció i limitació residencial: demanda de lloguer, accés a la propietat en condicions de
sobreendeutament, segregació, processos de white flight o fugida de població, discriminació en
l’accés, sobreocupació, infrahabitatge, etc. (Terrones, 2011).
En cinquè lloc, l’impacte de la crisi ha fet davallar la demanda d’habitatge relacionada amb
processos d’emancipació, millora residencial («aspiració») o inversió, al mateix temps que ha fet
augmentar el nombre de persones en situació de greu vulnerabilitat en relació amb l’habitatge i, per
tant, les necessitats i demanda de recursos públics d’allotjament social. En concret, un informe
recent de la Taula d’Entitats del Tercer Sector (Bermúdez i Trilla, 2014) estimava les necessitats
d’habitatge assequible a Catalunya en 230.000 habitatges.

2.2. Els canvis en l’oferta d’habitatge
Tot i el canvi de tendència observat en relació amb les necessitats i la demanda d’habitatge, és en
l’àmbit de l’oferta en el qual les transformacions esdevenen més accentuades (i en el qual centrarem
l’atenció en aquesta contribució).
Fins a l’any 2007, paral·lelament a l’augment de la demanda d’habitatge, es produeix també una
expansió forta de l’oferta. Pel que fa a l’obra nova, la xifra d’habitatges iniciats mostra una tendència
creixent fins a l’any 2006, any en el qual s’inicien 18.620 habitatges.2 A partir del 2007 s’inicia un
descens que s’accentua a partir del 2008. En l’habitatge finalitzat, el descens més fort arriba dos
anys més tard (2010), ja en plena crisi.
El gràfic següent mostra que, en termes relatius (segons la població), el ritme de construcció és
inferior i més estable a l’AMB que a la resta de la província. En termes generals, la intensitat de
l’activitat constructora durant l’etapa d’expansió va ser superior als municipis més allunyats de la
2

Les dades sobre construcció d’habitatges provenen de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de
Catalunya.
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ciutat de Barcelona. En concret, els municipis de l’arc metropolità –els més perifèrics de la regió
metropolitana– són els municipis en els quals el nivell de construcció d’habitatge nou esdevé més
elevat. Així, mentre que entre els anys 2002 i 2007 s’inicien als municipis de l’AMB un total de
93.930 habitatges (5 per cada 1.000 habitants), a la resta de municipis que conformen la regió
metropolitana –excloent, per tant, els de l’AMB– se’n finalitzen 154.653 (16,1 per cada 1.000
habitants).
Dins l’AMB es produeix un procés similar, i també són els municipis més perifèrics els que mostren
unes xifres superiors quant a la construcció d’habitatges. En termes relatius, la xifra d’habitatges
iniciats és particularment important durant els anys d’expansió en municipis com Torrelles de
Llobregat (23,9 per cada 1.000 habitants), Sant Cugat del Vallès (21), Begues (20), Cervelló (20),
Barberà del Vallès (19,2) o Montgat (18,7). Per contra, en municipis com Badia del Vallès (0,8), Santa
Coloma de Gramenet (3,3) o Barcelona (3,3) la intensitat de la construcció fou inferior.

Gràfic 1. Habitatges iniciats per cada 1.000 habitants. AMB i província. 2002-2014

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
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Mapa 1. Habitatges iniciats per cada 1.000 habitants. AMB i província. 2002-2007

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Aquest fet està estretament vinculat a la mobilitat residencial de tipus centre-perifèria observada en
el marc de la província de Barcelona durant els anys d’expansió. L’existència d’aquesta àmplia, i més
econòmica, oferta d’habitatge d’obra nova més enllà de l’àrea metropolitana ha impulsat moltes
llars a cercar habitatge en aquests municipis.
Pel que fa a les transmissions d’habitatge, el punt màxim arriba l’any 2005 en què es produeixen
51.320 compravendes d’habitatge, de les quals un 84% corresponen a habitatges usats.3 També en
aquest cas la intensitat de les transaccions és inferior a l’observada en la resta de la província en
relació amb l’habitatge d’obra nova.

3

Les dades sobre transmissions patrimonials provenen d’estadístiques registrals del Ministeri de Foment del Govern
espanyol.
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Gràfic 2. Transaccions d’habitatge per cada 1.000 habitants. AMB i província. 2004-2014

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment.

Aquest increment de l’oferta durant els anys d’expansió conviu amb un augment fort i continuat dels
preus de l’habitatge en tots els segments. Únicament entre els anys 2002 i 2008 els preus de
l’habitatge a l’àrea metropolitana augmenten un 15,8% i arriben a un preu mitjà de 3.262 euros l’any
2008.
Tanmateix, els municipis que assoleixen un nivell de preu de l’habitatge més elevat l’any 2008 són
Sant Cugat del Vallès (3.711 €), Barcelona (3.681 €), Esplugues de Llobregat (3.640 €) o Castelldefels
(3.219 €). En l’altre extrem, municipis com Sant Vicenç dels Horts (2.285 €), Sant Adrià de Besòs
(2.547 €) o Ripollet (2.617 €) figuraven l’any 2008 com els municipis més assequibles de l’àmbit
metropolità.
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Gràfic 3. Preu mitjà per metre quadrat de l’habitatge usat (€). AMB i Barcelona. 2005-2014

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment i de l’Observatori del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Mapa 2. Mitjana de preus del metre quadrat de l’habitatge usat (€). 2008

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment.
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Aquest preu elevat es converteix en l’element clau que explica els nivells d’emergència que
adquireixen els problemes d’accés en el debat polític i social sobre l’habitatge. A més, davant la
manca d’oferta en lloguer, els baixos nivells d’atur i, sobretot, els baixos tipus d’interès i els criteris
poc restrictius de concessió de crèdit, sovint moltes famílies van optar per la propietat,4 com s’ha
posat de manifest, en condicions de sobreendeutament.
Com és conegut, a partir del 2008, les dades relacionades amb l’oferta d’habitatge experimenten un
canvi de tendència sobtat i profund. L’indicador més evident és la xifra de construcció de nou
habitatge: mentre que la xifra d’habitatges finalitzats l’any 2004 és de 13.768, l’any 2014 es
finalitzen únicament 1.780 habitatges en els trenta-sis municipis de l’àrea metropolitana. A més, la
sobtada caiguda en el volum de compravendes provoca un desequilibri creixent entre la finalització
de nous habitatges i el seu ritme de comercialització. Aquest desequilibri genera en el territori un
volum molt elevat d’habitatge desocupat d’obra nova (conegut com «problema de l’estoc») que no
aconsegueix comprador, especialment en els municipis que havien experimentat un nivell més alt en
la construcció d’habitatge nou durant l’etapa d’expansió. Aquest fet contribueix a una reducció
continuada dels preus i un augment en el temps necessari per vendre un habitatge. A més, les
dificultats de finançament dels promotors provoca que molts d’aquests habitatges acabin en mans
d’entitats financeres.
Han estat diversos els intents de quantificar i caracteritzar aquest estoc d’habitatge d’obra nova
pendent de comercialitzar. En un estudi promogut l’any 2012 per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i el Deganat dels Registradors de la Propietat i Mercantil de Catalunya, s’estimava que
existien a l’àrea metropolitana 17.247 habitatges nous pendents de ser venuts,5 9.882 d’aquests a la
ciutat de Barcelona.
Un altra manera d’aproximació a l’estoc prové de l’anàlisi dels habitatges que estan efectivament en
oferta en el mercat.6 Les darreres dades disponibles d’aquest estudi (segon semestre del 2014)
apunten una ràpida absorció d’aquest estoc d’habitatges especialment entre els anys 2013 i 2014.
L’estudi identificava a l’AMB7 366 promocions d’obra nova amb habitatges en oferta (un total de
2.449 habitatges). Aquesta xifra palesa un notable procés d’absorció de l’oferta, ja que suposa una
reducció del 20% tant en el nombre de promocions com en el d’habitatges respecte dels detectats
en l’estudi del 2013. Un mínim del 55% dels habitatges apareix com a comercialitzats per entitats

4

Tant és així que l’import del crèdit hipotecari a les famílies per la compra d’habitatges experimenta uns augments propers
al 25% anual entre els anys 2004 i 2006.
5
www.gencat.cat/habitatge.
6
Provenen de l’Estudi de l’oferta d’habitatge d’obra nova realitzat per l’Associació de Promotors de Barcelona, amb la
col·laboració conjunta de la Generalitat de Catalunya, el Patronat Municipal de l’Habitatge, l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.
7
Únicament apareixen a la mostra dinou municipis en l’àmbit de l’AMB.
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financeres,8 entre les quals destaquen Solvia (36% del total d’habitatges d’entitats financeres) i
BBVA (19%).
Mapa 3. Habitatges iniciats per cada 1.000 habitants. AMB i província. 2007-2014

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

El municipi amb més presència d’oferta és Barcelona, amb un total de 168 promocions i 926
habitatges en venda. També s’observa un descens del 17% en el nombre de promocions i del 22% en
els habitatges respecte a l’any anterior. El segueixen Badalona, amb 30 promocions i 485 habitatges,
i l’Hospitalet, amb

promocions i

habitatges. Ara bé, en termes relatius, els municipis estudiats

amb una oferta més gran per habitant són Sant Adrià de Besòs (2,35 habitatges per cada 1.000
habitants) o Badalona (2,23). Per contra, es detecta un nivell baix d’oferta en municipis com Sant
Just Desvern (0), anta oloma de ramenet ( ,

), el rat de Llobregat ( ,

), a à (0,28) o, fins i

tot, Barcelona (0,58). En el seu conjunt, el municipis de l’àrea metropolitana mostren uns nivells
d’habitatge en oferta inferiors als observats en altres territoris. Són diverses les veus dins el sector
de la construcció que apunten la necessitat i l’oportunitat de recuperar l’activitat constructiva en
aquest àmbit.

8

Inclou únicament els que han registrat correctament la seva condició en el treball de camp.
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També els preus dels habitatges experimenten una forta davallada a partir del 2008. En concret,
segons dades del Ministeri de Foment, facilitades per l’Observatori de l’Habitatge del Consorci
Metropolità de l’Habitatge, la davallada va ser del 37,6% entre 2007 i 2013 en els municipis de
l’àrea. Les davallades més importants,9 entre 2007 i 2014, s’observen a municipis com Santa Coloma
de Gramenet (53%), l’Hospitalet de Llobregat (52%) o Badalona (49%), municipis amb un nivell baix
d’ingressos i amb un atur elevat. Aquesta combinació situa aquests municipis com els municipis amb
més risc de sobreendeutament i problemes per fer front al pagament de l’habitatge.
Mapa 4. Variació del preu mitjà de l’habitatge usat (€ per metre quadrat). 2007-2014

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment.

Les davallades de preu són menys importants en municipis com Barcelona (34%), Castelldefels (35%)
o Sant Cugat (36%), municipis que es mantenen amb un nivell de preus molt elevat i una condició
socioeconòmica elevada de la seva població.
El resultat d’aquesta evolució dels preus accentua la desigualtat socioterritorial entre els municipis
que componen l’àrea metropolitana.

9

No es disposa de la dada agregada per al 2014.
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Gràfic 4. Mitjana de preu m2 superfície útil 2008 i variació del preu 2008-2014 (€ i %). Municipis de
l’AMB

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri de Foment.

El gràfic anterior mostra un fenomen preocupant: el descens dels preus de l’habitatge entre els anys
2008 i 2014 ha estat especialment intens precisament en els municipis amb un preu de l’habitatge
més econòmic. Aquest fet posa de manifest, en primer lloc, que la sobrevaloració (la coneguda
bombolla) dels habitatges ha estat especialment evident en el segment de menor preu del mercat de
l’habitatge; en segon lloc, que és en aquestes mateixes zones on la pèrdua sobtada de valor dels
habitatges ha generat més problemes de descapitalització per part de la seva població, i, en tercer
lloc, que la coincidència d’aquests processos en municipis caracteritzats per nivells de renda baixos i
nivells de desocupació alts (i, a més, per una presència important de població estrangera
extracomunitària) ha provocat l’impacte especialment acusat del sobreendeutament (entre els que
van comprar abans de la crisi) i les seves conseqüències sobre la població amb menys recursos. Com
és conegut, el marc normatiu hipotecari espanyol no preveu que en una execució hipotecària el
deute quedi liquidat amb l’entrega de l’immoble que actuava com a garantia. Aquest fet i la pèrdua
sobtada de valor dels immobles han motivat que les persones que afronten una execució hipotecària
hagin de veure com el seu habitatge se subhasta per sota del deute pendent i que el banc els
reclama aquest deute no cobert per la subhasta, cosa que provoca situacions d’exclusió financera
que limiten les possibilitats de normalització de la situació de les famílies afectades.
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Es disposen també de dades sobre l’evolució dels preus en el mercat de l’habitatge d’obra nova que
indiquen que també es manté la tendència decreixent dels darrers anys. El descens en els preus per
metre quadrat de superfície útil l’any 2014 va ser d’un 7,22% en relació amb l’any anterior i la
mitjana del preu se situava en els 3.729 euros en la mostra de municipis de l’AMB.
Respecte de la mitjana del preu total dels habitatges en oferta als municipis estudiats de l’àrea
metropolitana, el descens va ser del 8,4% i el preu de mitjana se situava en els 317.496 euros.
El grup més nombrós d’habitatges se situa en la franja de preu entre 100.000 euros i 200.000 euros
(%) o entre 200.000 euros i 300.000 euros (%). Les diferències entre municipis són molt significatives
en relació amb els preus dels habitatges. Entre els municipis que mantenen un preu més elevat
quant a metre quadrat de superfície útil cal destacar Barcelona (4.985,36 €), Esplugues de Llobregat
(3.608,13 €) o Sant Just Desvern (3.403 €). Els municipis amb preus inferiors amb relació als metres
quadrats útils són, entre d’altres, Ripollet (2.130 €) o Castelldefels (2.068 €).
Tanmateix, no tots els indicadors mostren una evolució negativa. Els tipus d’interès baixos i la
caiguda dels preus suposen una millora teòrica en indicadors com l’esforç econòmic de les famílies
en l’accés a l’habitatge. L’esforç es defineix com el tant per cent dels ingressos que caldria dedicar
per al pagament de la quota hipotecària o renda de lloguer.10 El fet que el preu de l’habitatge sigui
especialment elevat en l’entorn metropolità en comparació amb la resta de la província condiciona
que també l’esforç presenti un nivell superior en aquesta zona. Els municipis que requereixen un
esforç més elevat són, per aquest ordre, Esplugues de Llobregat (72%) i Cornellà (70%). Per contra,
l’esfor requerit és baix en municipis com Sant Cugat del Vallès (51%), Sant Vicenç dels Horts (54%) o
Sant Adrià de Besòs (56%).
Pel que fa a l’obra nova,11 l’accés a un habitatge a l’àrea metropolitana implica dedicar el 42% de la
renda familiar mitjana disponible. S’observa, doncs, un interessant procés de confluència entre els
dos mercats. Els municipis que requereixen un esfor més elevat són Esplugues de Llobregat (81%) i
Barcelona (70%).

10

Es defineix l’esforç com el tant per cent de la renda familiar bruta disponible per persona major de setze anys que caldria
dedicar per adquirir –amb un finançament del 100% mitjançant una hipoteca amb un interès del 3%– un habitatge de 70
metres quadrats amb un preu per metre quadrat igual a la mitjana del municipi. Font: Hermes, Diputació de Barcelona,
Banc d’Espanya i Ministeri de Foment.
11
En aquest cas es tenen en compte els preus de l’Estudi de l’oferta de l’obra nova (APCE/AHC/DIBA) per al 2014.
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Mapa 5. Esforç econòmic per accedir a un habitatge lliure usat. 2014

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes, Diputació de Barcelona, Banc d’Espanya i Ministeri de Foment.

També, com a element positiu, les dificultats de l’habitatge en propietat semblen estimular el
desenvolupament de l’habitatge de lloguer.
El gràfic següent mostra l’evolució de les fiances dipositades a l’Incasòl en relació amb nous
contractes de lloguer. S’observa que, en l’àmbit de l’àrea metropolitana, les fiances dipositades
passen de 34.195 l’any 2007 a 71.597 l’any 2014 (el 60% correspon a la ciutat de Barcelona). No tot
aquest increment respon a un increment de l’oferta neta; cal tenir en compte que també ha
augmentat la rotació dins el mercat. El pes relatiu més gran del mercat de lloguer es produeix amb
diferència a la ciutat de Barcelona, seguida per Sant Just Desvern i l’Hospitalet. Cal remarcar la
particularitat que, a partir del 2007, els contractes de lloguer a l’AMB passen a superar les
compravendes d’habitatge; és a dir, es lloguen més habitatges dels que es venen.
Cal destacar el fet que la renda de lloguer mitjana experimenta també una notable reducció (prop
del 20% entre 2008 i 2014) i se situa en 603 euros per al conjunt de la regió metropolitana.12

12

No es publiquen dades agregades per a l’àmbit de l’AMB.
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Gràfic 5. Transaccions d’habitatge usat i contractes de lloguer. AMB. 2004-2014

Font: Incasòl i Ministeri de Foment.

A més de l’augment quantitatiu del mercat de lloguer, s’observa també un canvi en les seves
característiques i ubicació. L’oferta d’habitatge en lloguer, tradicionalment associada a habitatges
antics situats en nuclis històrics (vegeu Pareja, 2015), entra en un procés de renovació i diversificació
per l’entrada en el mercat de lloguer de molts habitatges que ja no troben sortida en el mercat de
propietat.
Bosch (2014) relaciona aquest increment amb factors vinculats tant amb la demanda com amb
l’oferta. En relació amb la demanda, esmenta les necessitats i opcions d’allotjament de la població
immigrada o les dificultats d’accés a la propietat per part d’un gruix important de població. En
relació amb l’oferta, indica la necessitat dels inversors de cercar més rendibilitat al patrimoni, com
també les persones amb dificultats per fer front al pagament d’hipoteques que es veuen obligades a
llogar el seu habitatge. Darrerament, cal tenir en compte també altres factors com la gestió dels
estocs d’habitatge de les entitats financeres.
Més enllà d’aquests factors explicatius, és important tenir en compte el paper fonamental que
l’oferta de lloguer té en aspectes com la trajectòria d’habitatge de la població, en especial de la
població jove en processos d’emancipació, la relació amb la mobilitat laboral temporal, o la relació
entre el mercat de lloguer i la internacionalització de l’economia i el mercat laboral a la ciutat. Així,
en relació amb aquest darrer element, juntament amb un segment de mercat (definit en base a la
ubicació i les característiques) amb important presència de població d’origen de la immigració
extracomunitària, existeix un segment –menys important quantitativament, però molt rellevant en
termes estratègics, sobretot a la ciutat de Barcelona– caracteritzat per l’oferta d’allotjament tant per
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a treballadors qualificats i directius procedents de països rics com per a estudiants internacionals i
altres col·lectius que requereixen un allotjament temporal.
No existeix per tant «un» mercat de lloguer, sinó un conjunt de segments especialitzats amb
finalitats i usos molt diferents que condicionen la situació i la transformació de l’estructura social i
espacial de l’àmbit metropolità en tant que es tracta de segments molt territorialitzats. Aquests
diferents segments, a més, competeixen per una oferta reduïda d’habitatges. En definitiva, cal tenir
molt en compte el mercat de lloguer privat com un element estratègic –clau que mereix una especial
atenció per part del pla– tant en relació amb els seus efectes sobre la diversitat d’opcions
residencials del sistema d’habitatge com en relació amb els impactes sobre l’economia de l’àmbit
metropolità. El repte que es planteja té, com a mínim, dues vessants. Per una banda, cal ampliar
l’oferta d’habitatge de lloguer privat (especialment a preus assequibles) per diversificar les opcions
residencials del sistema d’habitatge oferint alternatives reals a la propietat. Per l’altra, cal fer
compatibles els diferents usos i finalitats del mercat de lloguer (alt nivell, assequible, turístic, etc.).
En relació amb aquests reptes, genera preocupació l’aprovació de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de
mesures per a la flexibilització i el foment del mercat de lloguer d’habitatges, que reforma la Llei
d’arrendaments urbans i incideix en la flexibilitat i en la desprotecció del llogater. La llei posa en
qüestió la ja precària consideració de l’habitatge en lloguer com una opció viable, estable i
assequible al nostre país.

2.3. La (re)definició del problema de l’habitatge
Una de les transformacions clau en les polítiques d’habitatges els últims anys se situa precisament
en l’àmbit simbòlic i discursiu d’aquestes mateixes polítiques i, en concret, en la percepció
d’intensitat i en la definició del mateix «problema de l’habitatge».
En relació amb la percepció d’intensitat, es produeix un refredament aparent del problema, fruit
sobretot del fet que les tensions relacionades amb l’habitatge passen a ser considerades en el marc
de les manifestacions de la mateixa crisi. Cal recordar que l’any 2007 és quan l’habitatge apareix
com el problema més important a Catalunya13 i es consolida en els llocs més alts de l’agenda política
de tots els nivells de govern. A partir d’aquell moment, la preocupació per l’habitatge perd pes entre
les preocupacions de la ciutadania, fins al punt que solament un 2,3% el situa com el principal
problema l’any 2011 (és considerat el setzè problema).

13

Font: Baròmetre de l’Opinió Pública del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya.
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Com apunta Brugué (2012: 4), «Amb l’habitatge passaria el contrari que amb la seguretat; on,
mentre la seguretat objectiva creix, les enquestes de victimització mostren un augment en la
percepció d’inseguretat. En aquestes circumstàncies, les polítiques de seguretat es mantenen en el
vèrtex de l’agenda. En canvi, quan la situació és l’oposada, com en el cas de l’habitatge, ens trobem
amb el perill d’invisibilitzar políticament un problema socialment rellevant.»
Ara bé, una part important del refredament del problema de l’habitatge té a veure amb la seva
redefinició. La Llei del Parlament de Catalunya 18/2007, del dret a l’habitatge, que tot i les seves
modificacions14 segueix vigent actualment, va significar una nova definició de l’àmbit material i
conceptual de la política d’habitatge a través d’una definició integral del concepte «dret a
l’habitatge» basat en tres pilars: la desmercantilització de l’accés a l’habitatge, la
conservació/rehabilitació del parc construït i el control de les utilitzacions anòmales (sobreocupació,
infrahabitatge o habitatge buit). Entre aquests, sens dubte era l’«accés» el que tenia un
protagonisme més gran en l’agenda política dels governs durant els anys previs a la crisi. Existia una
forta preocupació per l’augment dels preus de l’habitatge, per la manca d’opcions d’allotjament
assequible (especialment en el mercat de lloguer), com també per les conseqüències d’aquests
fenòmens: augment de l’endeutament, exclusió del mercat de l’habitatge, segregació o bloqueig de
l’emancipació juvenil.
El canvi de cicle econòmic ha suposat un canvi en la manera com la ciutadania i les administracions
perceben i defineixen el problema de l’habitatge. Com a mostra, el Panel de polítiques públiques
locals d’habitatge del 201415 (en endavant, el Panel) valora el grau de preocupació dels ajuntaments
catalans en relació amb les diferents manifestacions del problema de l’habitatge. Les dades indiquen
que algunes de les preocupacions que havien adquirit un fort protagonisme durant els anys previs a
la crisi se situen avui entre les qüestions que menys preocupació generen en els governs locals de
Catalunya. Es tracta de qüestions com ara l’emancipació dels joves (només un 27% es mostra
preocupat o molt preocupat), la manca de sòl (28%), la sobreocupació (14%), l’infrahabitatge (20%),
l’assetjament immobiliari (14%), el mal estat dels habitatges (25%) i, fins i tot, l’elevat preu (48%),
que va ser un element crític els anys previs a la crisi.
En l’àmbit de la preocupació per l’«accés a l’habitatge», s’imposa la necessitat de donar resposta a
les necessitats més greus i més urgents. La política d’habitatge abandona la seva atenció sobre les
«aspiracions» per centrar-se en les «necessitats». Alhora, s’abandona l’èmfasi en la manca
d’«habitatge assequible» per recuperar conceptes com «habitatge social» o «habitatge

14

Modificada per la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, i, darrerament, pel Decret llei 1/2015, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents d’execució hipotecària.
15
Es tracta de dades relatives als ajuntaments catalans de més de deu mil habitants recollides a partir d’una enquesta
bianual impulsada per la Diputació de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer.
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d’emergència». D’aquesta manera, guanyen protagonisme –novament segons el Panel–
preocupacions fins al moment poc presents en l’agenda, sobretot vinculades als impactes socials de
la crisi. Com a exemple, l’elevada preocupació manifestada per la situació de les persones sense llar:
tot i que es tracta d’una problemàtica que tradicionalment no s’havia tractat des de la política
d’habitatge, la situació dels sense sostre suscita una preocupació alta o molt alta en el 65% dels
entrevistats.
L’impacte de la crisi ha desplaçat el nucli de la preocupació de les polítiques d’habitatge des de
l’«accés a l’habitatge» fins al «manteniment de l’habitatge», sobretot com a resultat de la centralitat
que adquireix el problema dels llançaments vinculats al sobreendeutament hipotecari (encara que
els últims anys ha augmentat també la preocupació pels desnonaments vinculats a l’impagament de
lloguers). Com a il·lustració, un 65% dels municipis es mostra preocupat o molt preocupat pel
pagament de les hipoteques i el 70%, pel pagament dels lloguers.
Com apunta Trilla (2014: 69), «Durant la fase alcista del cicle [...], la preocupació avançava en la
mesura que l’oferta –majoritàriament servida pel sector privat amb ànim de lucre– es feia
inabastable per a molts a causa de la forta inflació de preus, i del gap creixent que s’anava generant
entre preus i salaris. I durant la fase recessiva actual, l’estranyesa, que ha derivat en queixa social
pública [...], és provocada per l’aparició del greu i fins a cert punt insòlit fenomen de la pèrdua de
l’habitatge i la dificultat de trobar un habitatge assequible.»

2.4. Vells i nous instruments en les polítiques d’habitatge
Paradoxalment, és just l’any 2007 –l’any que marca un canvi de tendència en el cicle econòmic–
quan s’aprova la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, un any després d’ha er-se signat el Pacte
nacional per a l’habitatge 2007-2016, 16 que estableix les bases d’un nou model de política
d’habitatge (també en l’àmbit local). Ja abans, per mitjà de la figura dels plans autonòmics, i amb
l’aportació econòmica important dels plans estatals, 17 s’havien posat en funcionament els
instruments principals de l’actual model (ajuts subjectius al pagament del lloguer, foment de
16

El pacte es va signar entre el Govern de la Generalitat, com a impulsor, altres administracions (ajuntaments, consells
comarcals, diputacions) i agents que participen en el sector de l’habitatge (promotors amb ànim de lucre, cooperatives,
fundacions, constructors, agents immobiliaris, fons d’inversió immobiliària, entitats sense ànim de lucre, sindicats, col·legis
professionals). En total, més de trenta entitats van subscriure el pacte. El pacte és un document estratègic que recull
compromisos i actuacions (fonamentalment de caràcter públic) amb l’objectiu de ser un acord marc i un full de ruta per a
la política d’habitatge.
17
Pla català per al dret a l’habitatge (Decret 454/2004), que regula per primer cop aspectes clau en la política d’habitatge
dels anys següents, actualitzat un any després per mitjà del Decret 255/2005, que incorpora les novetats del Pla estatal
2005-2008 per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge (Reial decret 801/2005). Paral·lelament al Decret 454/2004,
s’aprova també el Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya (Decret 455/2004), que es mantindrà pràcticament
inalterat fins a la seva inclusió en el Decret 13/2010, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.
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l’habitatge de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer, ajuts a la rehabilitació d’edificis, borses
d’habitatge de lloguer, etc.). També és destacable l’elevat nombre de plans locals d’habitatge que es
van redactar amb la vocació de proveir la política local d’habitatge d’un instrument de planificació
estratègica que la dotés de continuïtat, consens i caràcter estructural.
La reducció de recursos dedicats a la política d’habitatge els últims anys, juntament amb les escasses
novetats en el marc normatiu (sobretot en relació amb polítiques de foment), ha donat com a
resultat una situació en què una part important dels instruments actualment vigents no són
operatius o no són adequats per atendre els nous reptes de les polítiques d’habitatge.
L’exemple més evident és el cas de l’habitatge de protecció oficial, que ha estat fins al moment el
principal instrument de la política d’habitatge a Espanya i Catalunya. El gràfic següent mostra
l’evolució de la construcció d’HPO en comparació amb l’evolució de la construcció en el mercat
privat en els municipis de l’AMB. Entre els anys 2002 i 2014 es van construir a l’AMB 24.873
habitatges, pràcticament la meitat a la ciutat de Barcelona. En termes relatius, destaquen municipis
com Sant Adrià de Besòs, Sant Just Desvern o Tiana. Ara bé, la xifra d’HPO a l’AMB s’ha reduït
sensiblement els darrers dos anys. Mentre que l’any 2008 es van iniciar un total de 2.986 HPO a
l’AMB, l’any 2014 la xifra va ser només de 864. Únicament un 17% dels ajuntaments havia realitzat
adjudicacions d’aquest tipus d’habitatge durant el 2013.
En l’HPO conflueixen diversos problemes: les dificultats de comercialització de les promocions
existents (en especial, les de venda, a causa de l’equiparació dels preus amb el mercat privat i la falta
de finançament dels compradors), la manca de finançament i ajudes per emprendre noves
promocions, o l’augment de la morositat entre els llogaters d’habitatges protegits de titularitat
pública. Tot això es produeix en un moment en què els ajuntaments disposen d’abundant sòl per a la
promoció d’aquest tipus d’habitatges com a resultat dels anys d’expansió.
Especialment greu és el fet que, a causa del cicle de promoció, molts ajuntaments que havien iniciat
les promocions durant l’etapa d’expansió econòmica les han acabat ja en plena situació de crisi. Com
mostra el gràfic, la dinàmica de la construcció d’HPO ha seguit un comportament diferent al de
l’habitatge lliure, i és especialment destacable el mantenint d’un ritme constant de producció fins a
l’any 2012 (ja en plena crisi). La reacció davant la situació de crisi és, doncs, molt més tardana en
l’habitatge protegit que no pas en l’habitatge lliure. Segons el Panel, el 41% de municipis de
Catalunya disposava de promocions d’habitatge protegit acabades o en construcció durant el 2011
(xifra que descendeix al 18% el 2013). Aquest fet ha generat importants dificultats per adjudicar
aquests habitatges, la qual cosa ha significat un perjudici per a les hisendes locals i la generació d’un
parc d’habitatge protegit vacant.
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Com a evidència d’aquesta difícil situació, el Panel mostra que el 100% dels ajuntaments que havien
comercialitzat alguna promoció durant el 2013 n’havien rebaixat el preu respecte al màxim permès.
A més, el 71% havia canviat el règim de tinença per facilitar la comercialització (de la venda cap al
lloguer o el lloguer amb opció de compra).
Enfront de la pèrdua d’importància d’alguns instruments clàssics de la política local d’habitatge,
recentment han aparegut nous àmbits d’intervenció. Possiblement el que ha experimentat un
creixement més gran és el de la creació de serveis adreçats a persones amb dificultats per assumir el
pagament d’hipoteques o lloguers. El 85% dels ajuntaments entrevistats en el Panel afirma disposar
d’aquest tipus de serveis vinculats a aspectes hipotecaris i el 80%, al lloguer. La xifra és sensiblement
més elevada que l’observada en l’anterior edició de Panel, i s’observa a més una intensitat més gran
respecte a la tipologia de serveis oferts. Si el 2011 es tractava fonamentalment de funcions
d’orientació bàsica i derivació, el 2013 creix el nombre d’ens que ofereixen assessorament
especialitzat (48%) o accions de mediació (51%).
Un segon àmbit d’intervenció emergent en la política local d’habitatge correspon a la realització de
funcions de control i inspecció en relació amb la utilització anòmala de l’habitatge i, molt en
particular, amb la desocupació d’habitatges propietat d’entitats financeres. El 46,1% dels
entrevistats explica que ha realitzat actuacions durant el 2013 en relació amb aquesta situació.
Aquestes actuacions es justifiquen, d’una banda, en la necessitat de controlar els impactes negatius
sobre els barris i sobre les comunitats de veïns de l’existència d’aquests habitatges. Per una altra,
responen al convenciment que aquest parc és una font potencial d’habitatges que poden ser
utilitzades per a finalitats pròpies de la política d’habitatge. De fet, el 57% afirma haver realitzat
contactes i/o acords amb entitats financeres per a l’obtenció d’habitatge social i el 34,8% afirma
disposar d’habitatges cedits per part d’aquestes entitats perquè siguin dedicats a polítiques socials.
La negociació amb les entitats financeres es complementa amb el recurs a instruments sancionadors
per penalitzar l’existència d’habitatges buits d’acord amb el règim sancionador recollit en la Llei
18/2007. El 57% dels ajuntaments afirma haver aprovat mocions per iniciar processos sancionadors,
si bé un nombre encara baix (26%) ha iniciat expedients sancionadors en relació amb la desocupació
d’habitatges de persones jurídiques (especialment, bancs i promotors). També el Govern autonòmic
ha iniciat actuacions en aquest mateix sentit.
Finalment, ha augmentat la proximitat i la coordinació entre les actuacions de política d’habitatge i
les actuacions dels serveis socials. Tant és així que, en alguns municipis, les polítiques d’habitatge
han desaparegut com a àmbit autònom i han estat assumides per part dels organismes responsables
dels serveis socials.
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Com a exemple, el 92% dels consistoris reconeix que hi ha relacions entre les dues àrees (el 28% les
qualifica, a més, d’intenses). El 44,6% dels ajuntaments disposa d’òrgans de coordinació amb la
participació de tots dos departaments. Aquest fet contrasta amb la debilitat dels contactes entre les
dues àrees durant els anys previs a la crisi.
Pel que fa a les actuacions classificades com de foment del lloguer assequible, la principal activitat
que desenvolupen els municipis (un 83%) és la tramitació de les prestacions econòmiques d’urgència
especial per a l’habitatge que ofereix el Govern català. Es tracta d’ajudes de caràcter puntual que
pretenen atendre impagaments que poden significar la pèrdua de l’habitatge. Sorprèn també
l’augment dels ens (del 34% el 2011 al 77% el 2013) que disposen de fons propis per atendre
dificultats relacionades amb el pagament del lloguer per part dels seus ciutadans.
Finalment, la política d’habitatge mostra indicis d’orientació assistencial i concentra els escassos
recursos cap a modalitats d’allotjament destinades a les persones amb més necessitats. Així, el 58%
dels municipis entrevistats compta amb habitatges per allotjar de manera temporal persones en risc
d’exclusió social o en situacions d’emergència habitacional.
Durant molts anys, la política d’habitatge ha considerat l’allotjament de persones sense ingressos o
persones amb altres problemàtiques com un àmbit aliè a la política d’habitatge. Conceptualment, les
polítiques d’habitatge eren definides en termes universalistes i s’adreçaven a persones que, tot i
disposar d’ingressos i no presentar altres elements de vulnerabilitat social, tenien problemes per
accedir al mercat privat, ja sigui per l’elevat preu o per altres barreres d’accés.
Els habitatges protegits i els habitatges mobilitzats per mitjà de borses de mediació de lloguer social
o programes de cessió s’oferien com a habitatges «assequibles» amb un preu inferior al preu de
mercat, però excessiu perquè fossin emprats com a habitatge verdaderament social. A més, els
procediments d’adjudicació més habituals per a aquests tipus d’habitatge (fonamentalment, via
sorteig) no permetien valorar diferents nivells de necessitat.
Per tant, els instruments actuals de la política d’habitatge no tenen en compte opcions d’allotjament
per a les persones amb més necessitats de protecció. La responsabilitat de l’allotjament d’aquestes
persones havia recaigut sobre els serveis socials municipals o les entitats del tercer sector social.
Així, tant la Llei del dret a l’habitatge com els darrers plans catalans d’habitatge únicament preveuen
un instrument adreçat a aquest segment de població. Es tracta de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió,
que incorpora el conjunt d’habitatges gestionats per entitats del tercer sector social o serveis socials
municipals adreçats a persones amb necessitats greus d’allotjament. El paper de l’Administració
autonòmica en aquest programa es limita a fer una aportació econòmica per habitatge gestionat.

26

Recentment, les «meses d’emergència» de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han servit per
canalitzar l’estoc d’habitatge propietat de la Generalitat de Catalunya cap a persones amb greus
necessitats d’allotjament procedents del serveis socials municipals. També resulta destacable
l’experiència dels habitatges del Fons de lloguer social de l’Ajuntament de Barcelona.

2.5. Nous patrons de governança de les polítiques locals d’habitatge
El canvi de paradigma en les polítiques d’habitatge es manifesta també en els seus patrons de
governança. Les polítiques d’habitatge s’han desenvolupat els últims anys d’acord amb un esquema
de govern multinivell. El marc competencial de la política d’habitatge reparteix de manera complexa
les responsabilitats en matèria d’habitatge entre els tres nivells de govern i és difícil aïllar
competències exclusives. Així, malgrat que la Constitució espanyola reconeix l’habitatge com una
competència pròpia que han d’assumir les comunitats autònomes, l’Estat exerceix una forta
influència sobre aquesta competència mitjançant, entre d’altres, el finançament vinculat als plans
estatals d’habitatge o la regulació d’àmbits relacionats com l’hipotecari o el lloguer.
Els anys previs a la crisi s’havien caracteritzat a Catalunya per una gran coherència i coordinació
entre els instruments estatals, autonòmics i locals. Aquests darrers havien assumit, els darrers anys,
una part rellevant de la implementació de les diferents polítiques d’habitatge en l’àmbit local
(oficines locals d’habitatge, creació de sòl, gestió d’ajuts autonòmics al lloguer o a la rehabilitació,
creació de borses de lloguer, etc.).
Per aquest motiu, el període 2004-2011 pot definir-se com un període d’institucionalització de la
política d’habitatge (o, almenys, d’un cert model de política local d’habitatge). Durant aquests anys,
l’habitatge assoleix una presència rellevant i consolidada tant en l’agenda política dels governs locals
com en el conjunt de polítiques i serveis que aquests desenvolupen en els municipis respectius.
Aquesta institucionalització es concreta en elements com ara una visualització més gran de
l’organització política dels ajuntaments, la creació i consolidació d’estructures de gestió
especialitzades amb recursos específics o l’assumpció d’instruments de planificació.
La institucionalització és producte de dos factors. D’una banda, augmenten les demandes i la pressió
de la ciutadania per a una intervenció més gran de les administracions públiques –en especial dels
ajuntaments– respecte dels problemes d’accessibilitat econòmica així com d’altres situacions
considerades problemàtiques (la sobreocupació, l’infrahabitatge o l’existència d’habitatges buits).
D’altra banda, el marc normatiu català i espanyol elaborat a partir del 2004 en l’àmbit de l’habitatge
amplia la capacitat d’actuació dels municipis en el desenvolupament de la política d’habitatge ja
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sigui posant a la seva disposició instruments nous, obrint vies per a la concertació de polítiques o
delegant atribucions.
El model de política local d’habitatge consolidat en aquesta etapa apareix molt vinculat –i fins i tot,
dependent– als recursos i els instruments autonòmics de la política autonòmica, d’una banda, i a
l’actuació dels agents privats, d’una altra.
La concertació (entre administracions públiques o entre agents públics i privats) es converteix en un
instrument característic en la governança de les polítiques d’habitatge en l’àmbit local els anys
previs a la crisi.
Com succeeix amb el marc normatiu, la culminació del procés d’institucionalització coincideix en el
temps amb un canvi de cicle econòmic que qüestiona i posa en crisi el model de governança
dissenyat per fer front als reptes d’una conjuntura d’expansió immobiliària. Els ajuntaments es
veuen obligats a redefinir el seu paper en la gestió de la política d’habitatge a causa sobretot de dos
factors.
En primer lloc, el nou escenari provoca una restricció en la disponibilitat de recursos. Aquesta
restricció és motivada tant per les dificultats per generar recursos propis com per factors externs
com la reducció en les transferències condicionades de la Generalitat de Catalunya per al
manteniment de les estructures, la menor dotació econòmica dels instruments i els programes de la
política d’habitatge i les dificultats per captar finançament privat i establir acords de concertació
amb operadors privats.
En segon lloc, no és menys important el qüestionament competencial que deriva de la nova
normativa de règim local que obre la porta a limitar les possibilitats dels ens locals per intervenir en
política d’habitatge més enllà de la promoció i la gestió de l’HPO. El 59% dels entrevistats en el Panel
afirma que la reforma del règim local posa en perill la política local d’habitatge.
Per tot això, el paper dels governs locals en la política d’habitatge mostra indicis de transformació.
En primer lloc, es produeix un allunyament creixent entre les agendes polítiques dels governs
centrals i autonòmics i la dels governs locals. Els govern locals prioritzen en les seves actuacions, tot i
la limitació de recursos i competències, l’atenció als més afectats directament per la crisi. A més,
aquesta política local es mostra cada vegada més autònoma respecte a la política autonòmica i
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estatal, i prioritza instruments propis enfront dels tradicionals instruments concertats amb altres
administracions.18
Més enllà dels canvis en l’articulació multinivell de les polítiques d’habitatge, s’han produït també
transformacions rellevants en el mapa d’actors no governamentals involucrats. Els anys previs a la
crisi, podia considerar-se que la participació d’agents no governamentals en la política d’habitatge
era baixa: es limitava a promotors immobiliaris que contribuïen a la generació d’HPO i a les entitats
financeres que aportaven finançament als diferents instruments de la política, sovint amb condicions
especials.
En l’etapa posterior a la crisi econòmica, el mapa d’actors canvia radicalment. Els promotors perden
tot protagonisme. Per contra, els bancs adquireixen una gran centralitat, malgrat que amb un paper
diferent, complex i contradictori. De col·laboradors necessaris en la política d’habitatge, els bancs
passen a ser, al mateix temps, un actor amb gran influència política en la regulació del sector
(sobretot a nivell estatal, en qüestions com la regulació hipotecària o el lloguer), un actor considerat
com a part substancial del problema (desnonaments, habitatge buit, etc.) i, fins i tot, un actor
proveïdor de benestar (cessió d’habitatge social, promocions d’habitatge protegit, programes
socials, etc.).
No obstant això, les transformacions en la política local d’habitatge no es poden entendre sense
tenir en compte l’impacte dels moviments socials i, en particular, de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca. A més de la seva responsabilitat en la visibilització dels problemes derivats dels
desnonaments, cal destacar la influència directa sobre les polítiques realitzades articulada per mitjà
de canals formals de participació com ara les «taules d’habitatge» o «taules contra els
desnonaments». Així, el 55% dels municipis de l’estudi afirma que els moviments socials influeixen
en la seva política d’habitatge i un 39% reconeix que aquests moviments socials intervenen en
l’execució de les polítiques.

3. FACTORS ESTRATÈGICS
Un cop apuntades les grans transformacions esdevingudes tant en l’escenari com en les polítiques
d’habitatge (sobretot, les locals), en aquest segon bloc s’apunten algun dels elements que es
consideren de més rellevància estratègica per enfocar el tractament de l’habitatge en el marc del Pla

18

Paral·lelament, també l’agenda política i els instruments dels governs autonòmic i central s’allunyen i perden la
coordinació existent els anys anteriors. Una mostra d’això és la manca de coherència i articulació entre el darrer Pla català
de l’habitatge (Decret 75/2014) i el pla estatal (Reial decret 233/2013).
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estratègic. Per limitacions d’espai i capacitat, alguns del punts seran tractats de manera més
extensa, mentre que d’altres només seran apuntats.

3.1.

Atendre l’habitatge com a factor generador d’exclusió

L’habitatge té una estreta relació amb la desigualtat i l’exclusió social. Per una banda, com a resultat
del caràcter preeminent del mercat com a principal mecanisme de provisió d’habitatge, factors com
les característiques (equipaments, espais, comoditat, etc.), la ubicació o el mateix ús de l’habitatge
són indicadors de la classe social, l’estatus i l’origen nacional.
Ara bé, és un error considerar l’existència d’exclusió residencial únicament com un resultat de
situacions de vulnerabilitat en l’àmbit social i laboral (i, per tant, externes a l’habitatge). A més de
com a una «conseqüència» d’altres factors, l’habitatge –i els processos que es desenvolupen al seu
entorn– han de ser també analitzats com una causa de vulnerabilitat, com un element més que
genera desigualtat i exclusió.
La manifestació més evident la trobem en la conjuntura de les persones en situació de
sobreendeutament de resultes de la dificultat de fer front als deutes adquirits en la compra del seu
habitatge. El sobreendeutament genera exclusió principalment per mitjà del seu impacte en la
dimensió econòmica de les famílies afectades.
Ara bé, l’habitatge impacta també sobre altres àmbits generadors d’exclusió. En primer lloc, existeix
una preocupació creixent per l’impacte de factors relacionats amb l’exclusió residencial sobre la
salut de les persones. Es tracta tant d’efectes sobre la salut mental (ansietat, depressió, etc.) molt
vinculats a dificultats de pagament, com d’altres tipus de problemes de salut (en especial, problemes
relacionats amb el sistema respiratori) vinculats a l’infrahabitatge (Càritas, 2012). Cal fer esment
també de la creixent preocupació pels efectes de la pobresa energètica sobre la salut –i sobre la
seguretat– de les persones que la pateixen.
Segons l’Asociación de Ciencias Ambientales, 19 «Ocupar un habitatge amb temperatures
inadequades durant l’hivern o amb floridura i humitats té efectes sobre la salut. Per aquesta raó, la
pobresa energètica està relacionada amb una major prevalença de malalties físiques i mentals
(asma, artritis, reumatisme, depressió, ansietat, etc.) que afecten més intensament segments de
població vulnerables com nens, adolescents i ancians. A més, se sap que és també una de les causes
de l’augment de la mortalitat causada per malalties cardiovasculars i respiratòries entre persones
majors de seixanta anys durant els mesos d’hivern.»
19

http://www.cienciasambientales.org.es/docpublico/pobrezaenergetica/Ficha3.pdf.
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També en aquest camp, cal considerar un fenomen minoritari però significatiu de la duresa dels
impactes de la crisi. Es tracta de l’aparició de nuclis de barraquisme en diversos municipis de l’entorn
metropolità i sobretot de la regió metropolitana. Tot i que no hi ha dades o estudis específics, es
tracta d’un tema que desperta preocupació creixent entre els governs locals.
Finalment, la sobreocupació i la composició atípica de llars (diverses famílies, llars d’adults, relloguer
d’habitacions, etc.) esdevé un element a tenir en compte en especial quan hi ha menors afectats.
En concret, es proposen les iniciatives següents:


Una major consideració de l’habitatge com un element que genera exclusió social en els
programes

d’atenció social a persones vulnerables. Aproximacions

teòriques i

metodològiques com el housing first apunten aquesta necessitat d’abordar l’habitatge com
un element previ i imprescindible per treballar l’exclusió social.


Manteniment dels programes destinats a evitar la pèrdua de l’habitatge (intermediació amb
entitats financeres, programes de mediació en el lloguer, ajuts d’emergència).



Monitoratge i actuació sobre casos d’infrahabitatge (inclòs el barraquisme) i sobreocupació.



Actuació per a la minimització de la incidència de la pobresa energètica sobretot en relació
amb col·lectius vulnerables.



Actuacions per limitar la pèrdua de l’habitatge de resultes de dificultats de pagament de
quotes hipotecàries o lloguer (intermediació, moratòries, ajuts, etc.).

3.2. Aposta per la creació d’una oferta àmplia d’habitatge públic de lloguer (realment)
social
És, sens dubte, la reclamació més insistent tant per part de la literatura acadèmica especialitzada en
matèria d’habitatge com pels moviments socials. Un dels trets característics del sistema d’habitatge
espanyol/català (així com d’altres països del sud d’Europa) és la manca d’un parc públic de lloguer
social, que, tot i les grans diferències en relació amb les seves característiques i la seva gestió, és una
característica de la major part dels sistemes d’habitatge de països del centre i el nord d’Europa.
Un parc públic de lloguer és important per diversos motius. Per una banda, proporciona recursos per
a l’allotjament de llars amb dificultats d’accés a altres segments del mercat de l’habitatge
(desmercantilitza l’accés a l’habitatge). Per l’altra, contribueix de manera indirecta a modular el
comportament del mercat privat fixant els preus com a alternativa d’allotjament al mercat privat.
A Espanya, s’ha prioritzat la promoció d’habitatge protegit (en els seus diferents règims i nivells de
protecció) destinat prioritàriament a la venda.
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Com s’ha apuntat, un dels principals problemes de l’habitatge protegit és el fet que no s’ajusta a les
necessitats d’allotjament de les persones que resten excloses del mercat privat. Per una banda, els
seus destinataris tradicionals (llars amb ingressos moderats, joves, classes mitjanes, etc.) troben més
incentius per accedir a un mercat privat que ha equiparat preus amb l’HPO. Per l’altra, fins i tot
l’habitatge protegit en règim de lloguer resulta poc adequat per atendre les necessitats més greus i
urgents a causa dels seus procediments d’adjudicació i, sobretot, del seu preu.
D’acord amb Soroya (2014), «És necessari tornar a definir el concepte d’habitatge assequible. Són
necessàries noves fórmules que garanteixin el dret a l’allotjament de les persones més necessitades i
amb alt risc d’exclusió social i és necessari revisar els nostres estàndards, perquè sovint posem un
llistó no ajustat a les necessitats mínimes dels ciutadans. El concepte clàssic d’habitatge protegit,
amb importants ajuts i preus limitats, es demostra clarament caduc i insuficient per donar resposta a
les necessitats actuals d’allotjament.»
Terminològicament, l’habitatge destinat a aquestes finalitats rep denominacions com «habitatge
d’emergència» o «habitatge d’urgència» que incideixen en el seu caràcter residual transitori. És
urgent redefinir l’oferta d’habitatge adreçat a política social a partir del concepte d’«habitatge
social» amb vocació de confluència amb els models d’altres països europeus. L’aposta per
l’habitatge social implica els elements següents:


Determinar la renda de l’habitatge que ha d’assumir la persona allotjada d’acord amb els
ingressos d’aquesta persona independentment del preu o del cost per al promotor de
l’habitatge.



Establir sistemes d’adjudicació basats en l’avaluació de necessitats (no en el sorteig).



Vincular-ho a programes d’intervenció social en tots els nivells (acompanyament, itineraris
d’inserció, etc.).



Incidir en el caràcter temporal de l’habitatge social.



Establir mecanismes de monitoratge i control de les persones allotjades.

3.3.

Definir la política d’habitatge des d’una orientació estructural

La política d’habitatge és, per definició, una política d’objectius i resultats a llarg termini. Ara bé,
també ho són, entre d’altres, les polítiques d’educació i sanitat.
Tanmateix, la política d’habitatge a Espanya ha estat fonamentalment definida sobre la base d’un
caràcter reactiu respecte d’una conjuntura concreta. S’ha oblidat, per tant, el caràcter estructural i
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cíclic dels problemes d’habitatge. El moment actual i el refredament de la preocupació en relació
amb alguns aspectes de l’habitatge en són un bon exemple.
No es pot finalitzar aquest article sense incidir en la necessitat d’abordar una perspectiva estructural
de la política d’habitatge que permeti la necessària consideració d’objectius ambiciosos a llarg
termini (desmercantilització, manteniment del parc, mixtura social, etc.). Precisament un pla
estratègic és un marc adequat per impulsar aquesta orientació.
Entre d’altres, una visió estructural i de llarg termini implica acceptar que la política d’habitatge té
un cost i ha de tenir un pressupost propi, com tantes altres polítiques que incideixen sobre la
desigualtat i la qualitat de vida de la ciutadania. Durant molts anys, la política d’habitatge s’ha entès
–sobretot des de les administracions locals– com una manera de recuperar part de la plusvàlua
generada per l’activitat urbanística. Els seus recursos (sòl i ingressos) provenien d’aquesta activitat i
de la comercialització dels habitatges protegits. Aquest caràcter de «política a cost 0» ha limitat el
tipus d’actuacions que podien desenvolupar-se.

3.4. Un pacte metropolità per a l’habitatge
Un abordatge estructural, ambiciós i de llarg termini de la política d’habitatge implica
necessàriament articular una estructura de governança que el faci possible. En relació amb aquesta
estructura cal desenvolupar les accions següents:


Promoure un nou pacte metropolità per a l’habitatge amb una participació àmplia dels
diferents agents que intervenen en l’habitatge (administracions, tercer sector, promotors,
entitats financeres, moviments socials, etc.) que cerqui desvincular l’habitatge i la seva
gestió del cicle econòmic actual. Per Brugué (2012), «Ens calen respostes relacionals i
deliberatives; és a dir, respostes que s’obtenen al creuar mirades i perspectives diferents
sobre l’habitatge [...]. Ens hem acostumat a treballar des de la independència (cadascú
s’ocupa dels seus interessos) o des de la dependència (tothom fa allò que li toca), mentre
que la complexitat ens obliga a fer-ho des de la interdependència (ens necessitem
mútuament sense estar formalment obligats a treballar plegats).»



Recuperar la implicació i la coordinació dels diferents nivells de l’Administració (incloent-hi,
com a oportunitat, les institucions europees).



Establir, tot i la necessària concertació entre agents públics, l’àmbit local com el més
adequat per liderar les polítiques locals.
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Ara bé, aquest lideratge local no implica necessàriament «municipal». Especialment en l’àmbit
metropolità de Barcelona, cal un enfocament metropolità de les polítiques d’habitatge.
Resulta evident que les dinàmiques i problemàtiques exposades en els primers apartats sobrepassen
la dimensió municipal. La mobilitat residencial dins l’àmbit metropolità es produeix a partir
d’eleccions residencials que prioritzen aspectes funcionals (la cerca d’un espai adequat a les
característiques, necessitats i aspiracions de la llar) a la permanència en un municipi concret.
Barcelona i el seu àmbit metropolità funcionen com un únic «sistema d’habitatge». Està compost
per diferents segments que realitzen funcions diferents més o menys especialitzades (habitatge
transitori, habitatge permanent per a llars amb ingressos mitjans, habitatges exclusius, etc.), però
amb un fort grau d’interconnexió. Les dinàmiques que afecten els preus o la demanda d’habitatge
són compartides en tot l’àmbit. Tanmateix, és comú que els municipis planifiquin les seves
necessitats d’habitatge d’acord amb les característiques i l’evolució de la seva població, o que
s’estableixin restriccions per a l’accés de població d’altres municipis a l’habitatge protegit.
Com afirma Bosch (2011: 17), «Tradicionalment, la ciutat ha estat l’escala més petita d’anàlisi del
problema de l’habitatge. Aquesta circumstància és deguda a la concepció de la ciutat com la unitat
física, demogràfica, geogràfica, econòmica, social, col·lectiva, identitària, administrativa i de govern
on el problema residencial es manifesta en primer lloc de manera completa. Però aquest
plantejament perd tota validesa quan ens referim a municipis integrats en àrees metropolitanes, en
les quals les relacions no només es generen per l’expansió física de les ciutats, sinó que, sobretot, es
donen per la continuïtat que permet una xarxa d’infraestructures de comunicació avançada i
densa.»
Per aquest motiu cal, com a mínim, coordinar les polítiques d’habitatge en aquest nivell metropolità
i evitar visions excessivament localistes. Això implica disposar d’informació comuna sobre la
demanda d’habitatge amb algun grau de protecció o establir sistemes de planificació comuns. Cal
definir objectius d’àmbit metropolità en relació amb l’habitatge que tinguin en compte elements
com l’equilibri territorial, la competitivitat econòmica, la solidaritat entre municipis, etc.
Igualment, cal tenir en compte que l’àmbit metropolità i el seu sistema d’habitatge presenta
elements específics que el diferencien d’altres sistemes existents al territori. Per aquest motiu,
l’enfocament metropolità ha de permetre també definir un model de política propi que tingui en
compte aquestes particularitats. En aquest sentit es pot compartir l’afirmació de Soroya (2014: 231)
en relació amb el fet que «potser hem de començar a pensar en nous models que donin resposta a
aquestes necessitats, com per exemple la definició d’una tipologia d’habitatge assequible (o
protegit) d’àmbit metropolità».
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3.5. La rehabilitació i el manteniment del parc d’habitatges
Davant la davallada del sector de la construcció de nous habitatges, la rehabilitació és apuntada
repetidament com una oportunitat de dinamització d’un sector econòmic que ha estat clau en
l’economia dels darrers anys. Ara bé, tot i reconèixer la importància macroeconòmica de la
rehabilitació, cal considerar la política de rehabilitació com un element clau de política urbana i de
política social. Entre els seus objectius hi figuren la millora de la qualitat de vida, l’increment de la
cohesió social, la limitació de la segregació residencial i la lluita contra la degradació urbana. La Llei
18/2007, del dret a l’habitatge, realitzava una interessant evolució conceptual vinculant la
rehabilitació i el manteniment del parc a l’acompliment del dret a l’habitatge.
Els darrers anys, la política generalista de rehabilitació s’ha instrumentat (més enllà d’experiències
molt interessants vinculades a projectes d’intervenció integral en barris, fruit de la Llei 2/2004) en el
cofinançament públic de la rehabilitació privada per mitjà de subvencions de caràcter universal a
fons perdut no limitades en funció de factors com la renda. A més, es tracta de subvencions amb
processos de tramitació llargs i complexos, i terminis de cobrament efectius també llargs.
Aquestes subvencions (gestionades actualment des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el
Consorci Metropolità de l’Habitatge i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona) no permeten focalitzar
esforços en la rehabilitació de les comunitats amb més necessitats d’intervenció. De fet, la necessitat
de disposar d’una important capacitat de gestió i de finançament per part de la comunitat per
accedir als ajuts ha limitat l’accés d’aquestes comunitats més necessitades en favor de les
comunitats amb més recursos i millor organització.
Per tant, sobretot en un marc de limitació de recursos, cal incidir en la necessitat de focalitzar els
recursos públics en matèria de rehabilitació en les comunitats amb més necessitats. Per fer-ho, cal
ajustar les aportacions econòmiques a les capacitats financeres de les comunitats (bestretes, crèdits
tous, avals, ajuts a fons perduts, constitució de càrregues registrals, etc.), però sobretot cal
acompanyar els ajuts amb programes de suport a les comunitats que permetin el desenvolupament
de projectes de rehabilitació.
Un altre aspecte que cal considerar és el de les contrapartides dels propietaris (no cal oblidar que,
finalment, la rehabilitació implica un increment del valor patrimonial d’una finca privada que és
capitalitzada íntegrament pel propietari). Més enllà de les obligacions de retorn d’ajuts en cas de
transmissió (que rarament s’apliquen), la rehabilitació pot ser entesa també com una eina per
obtenir habitatge destinat a finalitats socials. Existeixen ja en el territori (per exemple, a Vilafranca
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del Penedès) programes d’èxit que vinculen la rehabilitació d’habitatges vacants per part de
l’Administració a la seva cessió per ser utilitzats com a habitatge social.
Finalment –més pel coneixement de l’autor que per la importància del tema–, cal atendre la
dimensió mediambiental de la rehabilitació d’edificis. Un percentatge molt important de les
emissions de CO2 a l’atmosfera provenen dels usos residencials. Les actuacions de rehabilitació
energètica tenen un impacte directe en la reducció d’aquestes emissions.

3.6. Calaix de sastre estratègic
No pot finalitzar-se aquesta aportació sense fer esment d’altres elements més coneguts en el debat
sobre polítiques d’habitatge, però amb un fort pes estratègic.


L’estoc bancari com a oportunitat per generar habitatge social. Es tracta sens dubte de la
millor oportunitat (quasi perduda) que ha tingut Espanya per generar a un cost relativament
baix un parc d’habitatges destinat a polítiques socials. L’existència d’un importantíssim
volum d’habitatges disponibles a preus interessants (com posa de manifest l’interès dels
fons d’inversió internacionals) permetria considerar-ne l’adquisició i l’explotació en el marc
del patrimoni públic de sòl i habitatge. El Decret llei 1/2015, recentment aprovat, apunta
aquesta línia per mitjà de la implantació d’un dret a tempteig i retracte sobre qualsevol
habitatge provinent d’una execució hipotecària. Igualment, resta oberta la possibilitat
d’arribar a acords amb entitats financeres o altres agents (Sareb, fons d’inversió) per obtenir
habitatges en cessió.



Explorar les possibilitats de les tinences intermèdies (propietat temporal / propietat
compartida) per facilitar l’accés tant al mercat públic com al privat. Plantejar fórmules de
propietat compartida per evitar la pèrdua de l’habitatge.



Promoure i donar suport al lloguer cooperatiu, especialment el lloguer gestionat per mitjà
de fórmules innovadores com la cessió d’ús.



Establir fórmules i models innovadors i efectius per a la gestió d’habitatges socials sobretot a
partir de la «desactivació» de moltes empreses municipals d’habitatge. Explorar fórmules de
col·laboració publicoprivades (sense ànim de lucre) que permetin la implantació de models
propers als de les housing associations de diversos països europeus.



Considerar la necessitat de cercar alternatives residencials adequades per a les persones
grans, en especial tenint en compte la tendència a l’envelliment de la població de l’AMB.



Vincular l’urbanisme, la política de sòl i la planificació territorial a l’obtenció dels objectius
previstos en la política d’habitatge.
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Monitorar els riscos de degradació de determinats espais urbans fruit de la manca de
finançament per a l’habitatge (redlining).



Buscar fórmules per potenciar l’oferta de lloguer privat fent compatible, al mateix temps, els
seus diferents usos i funcions (habitatge assequible, habitatge estacional, usos turístics, etc.)

4.

INDICADORS

Exclusió residencial: el concepte d’«exclusió residencial» no fa referència únicament a la nodisponibilitat d’un habitatge, sinó que és un concepte aplicable a totes les situacions en què
l’habitatge no compleix els requisits mínims per desenvolupar les funcions que té atribuïdes. Així, es
considera que existeixen problemes d’exclusió residencial quan l’habitatge no és habitable, no és
adequat a les característiques de la llar, no garanteix un mínim d’estabilitat en la seva utilització, o
suposa un cost excessivament elevat per a les capacitats econòmiques de la llar que l’habita.
Esforç econòmic: tant per cent de la renda familiar bruta disponible per persona major de setze anys
que caldria dedicar per adquirir –amb un finançament del 100% mitjançant una hipoteca amb un
interès del 3%– un habitatge de 70 metres quadrats amb un preu per metre quadrat igual a la
mitjana del municipi. Font: Hermes, Diputació de Barcelona, Banc d’Espanya i Ministeri de Foment.
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