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Apartat 1.1: Pobresa habitacional i pobresa laboral, dues cares de la mateixa 
moneda 

 

Resum:  

Tot i que els sindicats tenim com a centre de la nostra acció el mercat laboral, la realitat és que les dues 
grans fonts que expliquen la pobresa i la cronificació de desigualtats són la falta de feina o el treball 
precari i l’alt cost de l’habitatge. El problema de l’accés a l’habitatge a un preu raonable afecta totes les 
generacions i a gairebé tots els perfils professionals. A més, és un problema que en els darrers cinc anys 
ha anat a més, amb creixements del preu de compravenda i del lloguer molt per sobre de l’augment 
dels salaris. És clau, doncs, que la UGT afronti els problemes d’habitatge com una peça clau del seu 
combat contra les desigualtats socials que es reprodueixen principalment en el mercat laboral i en 
l’accés a l’habitatge. Tota la feina que es pot fer al mercat laboral quedaria reduïda al no-res si no 
s’afronta també en el mercat d’habitatge. 

 

Idees clau: 

● No es poden separar les desigualtats en l’accés al mercat de treball i les dificultats d’accés a l’habitatge. 
Un mercat d’habitatge molt tens expulsa les persones de renda més baixes de les zones amb més 
oportunitats laborals, que es veuen obligades a cercar feina en zones amb menys oportunitats. 

● Per explicar el risc de pobresa, el cost de l’habitatge és un factor tan essencial com el fet de tenir una 
feina precària. Un cop comptabilitzats els ingressos familiars i el risc de pobresa pel fet de tenir 
ingressos baixos, aquest es duplica quan s’hi inclou el cost de l’habitatge. 

● Si hi ha inseguretat habitacional es pateixen els mateixos riscos psicosocials que comporta una situació 
de treball precari o d’atur de llarga durada, riscos que també es traslladen no només als adults, sinó 
també a la salut mental dels infants. 

● Els dos factors que expliquen la pobresa són, per un costat, no tenir feina o tenir-ne una de baixa 
qualitat, i per l’altre, la despesa en habitatge. 

● La pobresa energètica està associada al cost alt de l’habitatge. Les primeres despeses que es deixen de 
fer en habitatge són un bon manteniment d’aquest i el consum de calefacció i energia. La pobresa 
energètica està associada a malalties que incrementen altres riscos físics i psicosocials. 

● El problema de l’habitatge ja no és només un problema de joves que intenten entrar en el mercat 
d’habitatge o de persones en situació de precarietat laboral, pràcticament tots els grups d’edat i 
professionals tenen la percepció que l’habitatge els està ofegant. 

● El preu de l’habitatge torna a pujar de forma desproporcionada en relació amb els salaris; entre el 2014 i 
el 2019, el preu de l’habitatge de compravenda va pujar més d’un 50% i els preus dels lloguers entre el 
30 i el 40%. Per tant, el problema de l’habitatge s’està agreujant. 
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L’habitatge és una de les principals fonts de pobresa juntament amb la manca d’un treball de qualitat.  

Les entitats que treballen al costat dels més desfavorits alerten de l’efecte del cost de l’habitatge en la 
pobresa: la precarització del treball, amb sous molt baixos, i l’augment del preu de l’habitatge estan 
agreujant la crisi social i reclamen mesures d’emergència per revertir la pobresa i l’exclusió social. “No és 
efectiu ni serveix de gaire invertir en polítiques socials si no es cobreixen les necessitats bàsiques com és 
l’habitatge”, apunta el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, que veu com les 
famílies no se’n surten amb les ajudes que reben si han de fer front als preus de l’habitatge. Busquets 
critica la manca de polítiques, els darrers anys, per dotar un parc públic que cobreixi les necessitats 

d’emergència (La Vanguardia, 2019). “Moltes persones usuàries dels nostres punts de distribució 

d’aliments treballen a jornada completa. És una pobresa molt lligada a l’increment dels lloguers i a la manca 
d’habitatge públic.” (Xavi Loza, Informe ECAS 2019). “El problema de l’habitatge afecta la majoria de 
sectors socials, ja que les persones treballadores paguen per viure en el seu habitatge un percentatge molt 
alt dels seus ingressos, sent una de les principals causes d’empobriment” (PAH 2020). 

Segons el darrer informe de Foment d’Estudis Socials i Sociologia Aplicada (Foessa), que, per primera 
vegada, ha fet una anàlisi exhaustiva de Catalunya, l’elevat preu de les despeses en l’habitatge condemna 
944.000 persones a viure en pobresa severa. A més, un 4% de la població catalana, unes 300.000 persones, 
viu amb la inseguretat de no saber si la faran fora de casa. 

El cost de l’habitatge també afecta les oportunitats de cerca de feina a les persones de renda més baixa. 
El cost de l’habitatge és un element a considerar per entendre la pobresa i la transmissió de desigualtats. 
D’una banda, les diferències territorials en el cost de l’habitatge reflecteixen diferències en el cost de la 
vida i, malgrat que el llindar de pobresa oficial sigui únic a tot el país, els costos de l’habitatge i de la vida no 
ho són. És així que, en principi, les condicions de vida a igual nivell de pobresa econòmica seran diferents 
segons el lloc de residència. Quan la despesa en habitatge és elevada, a igualtat de renda disponible, menor 
és la capacitat de consum de béns materials i serveis bàsics com l’educació i l’atenció sanitària. Una altra 
conseqüència del cost creixent de l’habitatge és l’augment de l’endeutament de les llars, així com dels 
impagaments i de la pobresa energètica. D’altra banda, les llars amb menys recursos poden tenir més 
probabilitat de ser expulsades de les àrees urbanes amb mercats de treball més dinàmics, agreujant així les 
dificultats que tenen aquestes llars per assolir l’ocupació laboral dels seus membres i per accedir a serveis 
públics (Hegedüs i Horvath, 2015). Les llars amb pocs recursos poden mantenir la residència a les zones 
urbanes, però a expenses de reduir la qualitat de l’habitatge, ja que les llars amb poca renda acomoden les 
seves preferències als preus de la zona. (Font: L’habitatge i els seus efectes en les condicions de vida de la 
població metropolitana de Barcelona, Institut d’Estudis Regionals Metropolitans, 2018). 

La despesa en habitatge no empobreix només els més joves o les persones amb rendes més baixes, sinó 
també el gran gruix de la població. A diferència del que podem creure, les famílies que consideren que la 
despesa en l’habitatge és una càrrega feixuga no són només els més joves o les persones en situació d’atur. 
Repercuteix en totes les edats, i només es deslliuren d’aquesta xacra els directius i professionals molt 
qualificats. 
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La mitjana de la despesa en habitatge per a les persones que tenen una hipoteca es considera superior al 
30%, que és el llindar per considerar que les famílies pateixen ofec per la despesa en habitatge. La mitjana de 
la despesa familiar en habitatge per a les famílies que lloguen l’habitatge on viuen és superior al 40%, el 
llindar per considerar que les famílies pateixen un empobriment habitacional. 
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En el mateix informe podem veure com s’incrementa el risc de pobresa en gairebé el doble tant de les persones 
amb hipoteca com les persones que es troben per al lloguer. 
 
 

 
 
El problema de l’accés a l’habitatge a un preu raonable s’està agreujant en els darrers anys. Segons l’informe 
del 2019 de l’Observatori de l’Habitatge Metropolità es pot veure que la pujada de preus de lloguer (entre el 30 i 
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el 40% de mitjana) i de compravenda (de més del 50%) entre el 2014 i el 2019, indiquen que l’habitatge torna a 
pujar molt més del que pugen els salaris. 
 
Els preus del lloguer després de la crisi del 2008 han pujat de forma contínua, amb pujades entre el 2014 i el 
2019 que superen el 30 i el 40%. 
 

 
 
També el preu de la compravenda torna a pujar. Segons l’Informe del 2019 de l’Observatori de l’Habitatge 
Metropolità, el preu a la ciutat de Barcelona ha pujat des del 2014 més d’un 50%. 
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Apartat 1.2. L’habitatge a preu assequible, el gran fracàs d’una manca 
de polítiques actives d’habitatge social i de confiar en el mercat 

 

Resum: 

El conjunt de polítiques d’habitatge a Espanya, centrades en el mercat, amb desgravacions de 
compravenda, la cessió de sòl públic per a la construcció d’HPO de compravenda, han tingut diversos 
efectes: han ajudat a crear la bombolla immobiliària, han servit per finançar les famílies de rendes més 
altes, han derivat rendes públiques directament als promotors i constructors i han liquidat gran part del 
marge de sòl públic que tenien els ajuntaments. Una aposta per tenir un parc públic d’habitatge social 
de lloguer hauria sigut una opció molt millor. Però no només és una qüestió d’haver fet “males 
polítiques” sinó que l’habitatge ha sigut una pota subsidiària de l’estat del benestar.  

 

Idees clau: 

● Tot i que la “sobrecàrrega per habitatge” (o sigui, aquelles persones que paguen més d’un 40% de la 
renda disponible en l’habitatge) és un problema molt greu a tota la UE, que afecta una de cada quatre 
persones, és a Grècia, Bulgària, Romania, Hongria i Espanya, els països que més han apostat en 
polítiques que han fomentat la tinença en propietat i no han creat un parc d’habitatge públic de lloguer 
social, on aquesta situació es dona amb més força. 

● A Catalunya i Espanya, més de quatre de cada deu persones destinen més del 30% dels seus ingressos a 
l’habitatge. 

● Espanya es troba molt per darrere de la mitjana d’habitatge social per cada cent habitants, amb 0,9 
habitatges socials per cada cent habitants davant de la mitjana de la UE, de 3,8 per cada cent habitants, 
o molt per darrere dels països que tenen millors polítiques d’habitatge, com Àustria (10,8 habitatges 
socials per cada cent habitants). 

● Les polítiques de foment de la compravenda han suposat una despesa acumulada de gairebé 100.000 
MEUR a les arques públiques (77.000 abans del 2011, i 22.000 a partir del 2011, any que no desgraven 
els habitatges nous de compravenda). 

● Tota aquesta aposta només ha suposat una injecció de diners públics que van servir per inflar la 
bombolla immobiliària, ha beneficiat les rendes més altes i ha suposat una derivació de diners públics 
cap als promotors i constructors. 

● Espanya va arribar molt més tard al canvi de tendència que s’havia donat a tot Europa d’erradicar 
aquestes desgravacions. 

● Les polítiques de cessió de sòl públic i d’HPO de compravenda han sigut poc útils, en especial a 
Catalunya, des de la llei òmnibus de 2011, que redueix a la pràctica el temps de durada de la protecció; 
aquesta llei ha reduït prematurament el parc d’habitatge protegit en 70.000 habitatges. 

● Les polítiques d’habitatge s’han considerat subsidiàries al nostre país, mentre la mitjana d’inversió a 
Europa ha sigut del 0,6% del PIB, a casa nostra se situa en el 0,1% del PIB. 
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L’error de fer polítiques orientades al mercat i no a tenir un parc públic d’habitatge. A l’informe Dret a 
l’habitatge social, una perspectiva europea (Diplocat, 2020), Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de 
Barcelona, destaca una dada: un de cada quatre inquilins pateix sobrecàrrega per habitatge a la Unió Europea, 
és a dir, que paga més del 40% de la renda disponible a sufragar costos associats amb l’habitatge. Hi ha 
diferències en funció del règim de tinença, que passen des del 4 o 5% en el cas dels propietaris, depenent de si 
tenen viva la hipoteca o no, i d’un 10% pel que fa als inquilins que paguen un lloguer que no és el de mercat, fins 
al 25% en el mercat obert. Tanmateix, afegeix, no hi ha homogeneïtat en l’àmbit territorial. Així, hi ha cinc països 
clarament destacats en negatiu: Grècia, Bulgària, Romania, Hongria i Espanya que tenen uns índexs de 
sobreesforç molt més forts. Uns, els tres estats que pertanyen a l’antiga òrbita soviètica, van passar a principis 
dels noranta d’un sistema estatalitzat pràcticament al cent per cent, a un de completament privat, a més de ser 
països de renda baixa, amb processos de reconversió industrial i crisi econòmica forta. En canvi, Grècia i Espanya 
simbolitzen la conca sud mediterrània de la Unió Europea, és a dir, uns països que decidiren no tenir una política 
d’habitatge o que decidiren tenir una política d’habitatge basada en la propietat i, per tant, amb un pes molt fort 
del mercat. Per això, remarca, són els dos països amb el menor parc d’habitatge social.  
 
Una situació ben diferent de la d’Àustria, Holanda, França o Alemanya, països, malgrat les diferències de model, 
relativament intervencionistes i que, per tant, presenten molta menys sobrecàrrega. Una sobrecàrrega, afegeix 
Burón, que també mostra elements diferencials entre el món rural, les ciutats intermèdies i les zones 
metropolitanes, en les quals el sobreesforç és més important perquè tenen més densitat de població, més 
oportunitats socioeconòmiques, però també més desigualtats. Si considerem el sobreesforç com el 30% dels 
ingressos destinats a habitatge, tenim que a Catalunya quatre de cada deu persones viuen ofegades per la 
despesa d’habitatge. 
 
La manca d’habitatges destinats a lloguer social és la gran xacra de les polítiques públiques del nostre país. 
Segons dades de l’Eurostat, Espanya es troba molt per darrere de la mitjana d’habitatge social per cada cent 
habitants, amb 0,9 habitatges socials per cada cent habitants enfront de la mitjana de la UE de 3,8, o molt per 
darrere dels països que tenen millors polítiques d’habitatge, com Àustria (10,8 habitatges socials per cada 100 
habitants). 
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La manca de parc públic de lloguer social sobre el total del parc d’habitatge és molt greu, tot i que 
Catalunya (amb l’1,6%) es troba lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, es troba molt lluny de la 
mitjana europea del 15%. 
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Font: El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo. Bosch, J. i 
Trilla, C. Fundipax, 2019 (dades de 2017). 
 

 

Desgravacions a la compravenda: polítiques regressives, que han engreixat els beneficis dels promotors i 
han inflat la bombolla immobiliària. Les polítiques de foment de la compravenda han suposat una despesa 
acumulada de gairebé 100.000 MEUR a les arques públiques. En l’informe econòmic dels PGE de 2011, es 
reconeixia que les desgravacions per compravenda havien suposat 77.560 MEUR des de la seva entrada en 
vigor. En el projecte dels PGE del 2019 encara es reconeixia que entre 2012 i 2019 aquestes desgravacions 
encara havien suposat 22.000 MEUR de cost a les arques públiques, tot i que els habitatges adquirits el 
2012 i més endavant no podien gaudir d’aquest benefici fiscal. 
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Aquestes deduccions fiscals han anat a beneficiar les rendes més altes, i no han complert l’objectiu d’ajudar 
les persones de rendes més baixes. Als EUA la meitat del benefici en deduccions fiscals va anar a parar a 
famílies amb rendes superiors als 100.000 dòlars anuals (Green, R. i Reschovsky, A., 2011). 

Per altra banda, aquestes deduccions no ajuden a facilitar l’accés a l’habitatge, sinó tot el contrari, són 
transferències de rendes públiques directes als constructors i promotors. “El preu que una família està 
disposada a pagar per un habitatge ve determinat pel màxim nivell d'endeutament a què pot fer front 
donats els seus ingressos i el tipus d'interès vigent. Qualsevol llibre de text sobre microeconomia o hisenda 
pública indica que en aquestes circumstàncies una desgravació a l'adquisició de l'habitatge acaba 
beneficiant els constructors / promotors / propietaris de terra / inversors. Els que fan aquesta transferència 
de recursos són els contribuents (siguin adquirents d'habitatge o no).” (García-Montalvo, J., 2005, “Algunas 
reflexiones sobre la tributación y las desgravaciones a la vivienda”, Economistas, 191-197). Alemanya i el 
Regne Unit van erradicar les desgravacions per compravenda molt més abans (1998 i 2000, 
respectivament). 

Cedir sòl públic per fer HPO de compravenda amb una reducció del temps de la protecció, la bomba de 
rellotgeria per buidar el parc d’habitatge protegit i el marge de maniobra dels ajuntaments. Un altre 
enfocament erroni en les polítiques d’habitatge ha sigut el d’alliberar el preu del sòl, oferir sòl públic a baix 
preu o en cessió per construir HPO de propietat (amb una protecció temporal). Com també diu García 
Montalvo (García Montalvo, J., 2003. “La vivienda en España: desgravaciones, burbujas y otras historias”. 
Perspectivas del sistema financiero, 78, 1-43): “El sospitós habitual com a causant de l'increment dels preus 
en períodes de "boom" és el preu de terra. No obstant això, no es té en compte que el preu del sòl és 
simplement una proporció del valor descomptat del preu dels habitatges que es construiran en aquest 
terreny i, per tant, és la conseqüència i no la causa de l'augment del preu de l'habitatge. Intentar contenir 
el preu de l'habitatge a força de modificacions en la regulació del sòl és una empresa destinada al fracàs 
des del principi”.  

La llei d’habitatge del 2007 establia que el temps mínim de durada de la protecció oficial d’un habitatge de 
protecció oficial de compravenda era de trenta anys, amb la possibilitat de fer terminis més amplis en cas 
que l’habitatge es construís en sòl públic o en sòl reservat, o s’hagués fet amb ajudes públiques. 
Actualment només hi ha aquesta durada de trenta anys per a promocions d’HPO en sòl públic, amb ajudes 
públiques i fetes en zones d’alta demanda. La resta de durada de la protecció és de vint anys o inferior. El 
que havia de ser un topall inferior a la llei del 2007, a la llei òmnibus del 2011, s’ha reduït a una protecció 
molt marginal. Per aquesta raó, més de 70.000 habitatges han perdut prematurament la seva protecció des 
del 2011 fins al 2019.  

Una manca greu d’inversió en polítiques d’habitatge. A més, les polítiques públiques d’habitatge són 
subsidiàries al nostre país. Mentre la mitjana europea d’inversió en polítiques d’habitatge és del 0,6% del 
PIB, a Espanya és del 0,1% del PIB. Actualment la inversió de les principals administracions públiques en 
habitatge es troba molt allunyada d’aquest nivell. Tot i que els Pressupostos de la Generalitat del 2020 van 
preveure un increment del 15% d’inversió arribant a 388 MEUR en polítiques d’habitatge de fons propis, 
estaria molt lluny del nivell necessari d’inversió (que hauria de superar els 1.000 MEUR). Les inversions de 
l’Estat encara són pitjors. Els diversos plans d’habitatge de l’Estat han anat reduint la inversió (de 10.100 
MEUR plurianuals en el 2009-2012, a 2.300 MEUR en el 2013-2016 fins a 1.400 MEUR en el 2017-2021). 
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Apartat 2: Propostes de polítiques 

públiques per garantir el dret a l’habitatge 
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Apartat 2.1. La inversió en habitatge, amb quin objectiu?  
 

Cohesionant totes les demandes que ha signat la UGT amb entitats socials (AAVV, PAH, etc.) i els diversos acords 
i documents propis del sindicat, podem establir un escenari que les conjunti: 

 

A la Generalitat: 

- Un increment del pressupost en la pròxima legislatura de la Generalitat per arribar en el primer any de 
l’actual legislatura a pujar del 0,2% al 0,3% del PIB (objectiu de xoc de la Iniciativa Sindical para la 
Vivienda) i acabar la legislatura amb el 0,6% (demanda que fan les entitats). 

- El compromís que aquesta inversió arribi a l’1% a mitjà termini (demanda a mitjà termini de la Iniciativa 
Sindical para la Vivienda) 

A l’Estat: 

- En aquesta legislatura un increment de la inversió de l’administració general de l’Estat de l’actual 0,03% 
al 0,5% del PIB. Això significaria passar del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de 1.400 MEUR a un Plan 
Estatal de Vivienda que sigui equivalent al doble dels 10.100 MEUR del pla de vivenda aprovat per 
Zapatero (necessitaríem uns 20.000 MEUR en el pla nou de quatre anys). Això, amb l’1% que demanem 
a la Generalitat, permetria arribar a l’1,5% que demanem en la Declaración sobre Vivienda de la UGT 
Confederal. 

- A mitjà termini, incrementar aquesta inversió a l’1% per part de l’administració general de l’Estat, que 
complementaria l’1% que demanem a la Generalitat a mitjà termini per arribar als objectius de la 
Iniciativa por una Ley que garantice el Derecho a la Vivienda, del 2%. Això implicaria la inversió per part 
només de l’AGE de 10.000 MEUR l’any, i portaria a la corresponsabilitat que tenien el Plan Estatal de 
Vivienda del 50% de l’AGE i el 50% la resta d’administracions públiques. 
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Apartat 2.2. Quants habitatges protegits i de lloguer social necessitem? 
 

Resum: El parc de titularitat i gestió pública de l’habitatge de lloguer social ha de créixer fins als 100.000 
habitatges a Catalunya; actualment és de 30.000. Aquest objectiu s’ha d’aconseguir mitjançant un ús més 
intensiu del tanteig i retracte, l’adquisició d’habitatges buits dels bancs, la rehabilitació d’habitatges ara no 
utilitzats pel seu estat, la recuperació i incorporació al parc públic de part dels habitatges d’ús turístic actual i, en 
darrera opció, la construcció de nous habitatges. Hem d’arribar a un parc d’habitatge protegit del 15% (450.000 
habitatges) que complementin aquests 100.000 de titularitat i gestió pública; per fer-ho, però, cal exigir a la 
Generalitat que desenvolupi el Pla Sectorial Territorial d’Habitatge a què l’obliga la llei de l’habitatge de 
Catalunya, i fer que la durada de la protecció de l’habitatge sigui permanent o molt extensa per tal que 
l’habitatge de lloguer protegit privat pugui engruixir aquesta bossa i no sigui un mecanisme d’inversió 
especulativa, com passa actualment per la poca durada de la protecció. 

 
El parc d’habitatge públic de lloguer social català actual i quins objectius cal assolir. Actualment comptem amb 
20.440 habitatges de lloguer social gestionats per l’Agència Catalana d’Habitatge, i 8.424 habitatges de lloguer 
social gestionats per ens municipals (en una proporció de 50% de cedits, 50% de titularitat pública). El gruix dels 
primers són propietat de la Generalitat (n’hi ha 4.000 de cessió de propietaris privats, i aquest nombre no està 
previst que creixi gaire), és a dir, comptem amb gairebé 30.000 habitatges destinats a lloguer social, uns 20.000 
de titularitat pública. 

L’escenari que demana un compromís concret és el de la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda, que 
exigeix un parc públic de 100.000 habitatges a tot l’Estat. Tot i ser més agosarada que la promesa electoral del 
Gobierno de España (que es limitia asolir uns 20.000 habitatges més basant-se en la cessió d’habitatges privats 
en lloc d’habitatges de parc públic de titularitat pública). A Catalunya aquesta proposta es quedaria es troba 
molt per sota de l’existent (a Catalunya, amb el 16% de la població de l’Estat i el 19% de l’economia, tocarien uns 
15.000-20.000 habitatges de lloguer social segons la Iniciativa Sindical). 

Les entitats demanen incrementar el parc públic de lloguer social a un mínim de 100.000 habitatges només a 
Catalunya. Per tant, hauria de ser un objectiu a exigir a curt termini a les administracions a Catalunya. Això 
implica, com bé demanen els diversos documents sindicals, fer un ús més intensiu del tanteig i retracte, 
l’adquisició d’habitatges buits dels bancs (en forma de cessió d’ús temporal, adquirint-los per expropiació, o 
cessió de domini en cas d’aconseguir les reformes legislatives de la SAREB et al que ho permetin), la rehabilitació 
d’habitatges ara no utilitzats pel seu estat, la recuperació i incorporació al parc públic de part dels habitatges 
d’ús turístic actual i, en darrera opció, la construcció de nous habitatges. 

L’habitatge protegit a Catalunya actual i objectius que s’han d’assolir. L’habitatge protegit a Catalunya és un 2% 
(uns 60.000 habitatges, dels quals uns 30.000 són de lloguer públic social i 20.000 de titularitat pública). La llei 
d’habitatge inclou la necessitat de dissenyar un pla sectorial territorial d’habitatge que elevi la taxa de protecció 
al 15% en les zones d’alta demanda. Aquesta taxa de protecció inclou des dels habitatges de protecció de 
compravenda amb preu públic i els habitatges de lloguer social públics fins al de lloguer social privats gestionats 
per entitats del tercer sector (com Hàbitat3) i els habitatges protegits de promocions privades que tenen un preu 
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de lloguer taxat públic. Aquest Pla Sectorial Territorial d’Habitatge que està pautat a la llei d’habitatge de 
Catalunya és un projecte que han eludit els diversos governs de la Generalitat dels darrers quinze anys i, per 
tant, ha de ser exigència per part de la societat i marcaria aquest nivell de protecció que ens equipararia amb la 
resta d’estats europeus que tenen aquesta taxa del 15% d’habitatge protegit, a més de coincidir amb la 
demanda de les entitats de l’àmbit de l’habitatge. 

L’objectiu hauria de ser 100.000 habitatges de lloguer social de titularitat i gestió pública, més 350.000 
habitatges amb altres proteccions (habitatges tutelats del tercer sector, protecció de compravenda —en molta 
menor mesura—, protecció de lloguer privat, etc.). Per assolir-ho, cal canviar la regulació per evitar que la 
protecció de la nova edificació caduqui i, per tant, fer permanent la protecció (o amb lapsus de temps que vagin 
més enllà del marge d’entre cinc i trenta anys que, segons el tipus de protecció i zona, hi ha actualment) i 
permetre’n l’explotació per part del promotor per amortitzar-ne la inversió i obtenir un marge de benefici, però 
sense deixar marge a una especulació a curt-mitjà termini, que és el que permet l’actual regulació. Si no es fes 
això, aquest habitatge protegit privat no facilitaria l’assoliment del 15% d’habitatge protegit. 
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Apartat 2.3  Sobre les regulacions de preus del lloguer 
Resum: Com a sindicat hem de defensar les regulacions de preus del lloguer com un dels pocs mecanismes que 
evitaria la bombolla existent de preus del lloguer i allunyaria l’inversor especulatiu. Això sí, aquestes regulacions 
han de ser universals (per a tots els habitatges), i fer un seguiment perquè la seva aplicació sigui efectiva i, al 
mateix temps, que no es donin els possibles efectes negatius. Els únics incentius fiscals que no són regressius i 
tenen efectes positius en el mercat són els ajuts a la rehabilitació d’habitatge que es posin al mercat de lloguer. 
A l’Estat li hem d’exigir la creació una regulació tal com s’ha establert en l’acord de govern i com demanen les 
entitats d’habitatge i sindicats; i a la Generalitat i ajuntaments catalans, exigir-los l’aplicació de la regulació 
catalana. 

 

Existeix un debat sobre la conveniència o no de fer regulacions de preus del lloguer. Des de la perspectiva de les 
associacions de constructors i els API, aquestes regulacions semblarien tenir l’efecte d’allunyar els habitatges de 
propietaris privats del mercat del lloguer per un costat, i un pitjor manteniment dels habitatges a llarg termini. 
Per altre costat, les noves anàlisis dels economistes indiquen que malgrat que tota regulació pot tenir aquests 
efectes, en els casos reals no sempre s’ha donat i aquesta regulació ha permès contenir els creixements de preus 
en moments en què aquests estaven augmentant de forma especulativa. 

Ara bé, el que recomanen els experts és que cada regulació s’analitzi independentment i com a cas individual, 
atenent els efectes que pugui tenir. En aquest sentit, la demanda que fa el CTESC d’auditar la llei catalana de 
regulació de preus és un aspecte molt positiu. 

També cal diferenciar regulacions. Des del sindicat hem donat suport a la regulació catalana basada en l’actual 
situació del mercat de lloguers (que la congela i al mateix temps estableix mecanismes per abaixar els preus 
progressivament), però al mateix temps reclamem en diversos documents i en els manifestos que hem signat 
una regulació estatal no relacionada amb els preus de mercats, sinó directament amb la mitjana dels salaris de 
cada municipi. 

Val a dir que existeix un mercat de lloguer regulat ja a Catalunya, anterior a la llei de lloguer, que són els 
habitatges de lloguer privats construïts sota el percentatge de protecció que algunes promocions han de 
realitzar. Aquest mercat, que arriba a uns 30.000 habitatges, té els preus regulats pels diversos decrets de la 
Generalitat que marquen els topalls màxims. Aquests decrets tenen la disfunció que la zonificació barreja ciutats 
com Barcelona amb d’altres com Terrassa; això ha provocat que quan el preu regulat era molt baix, ha perjudicat 
Barcelona, on ha deixat gairebé a zero la promoció d’habitatges; o quan, recentment, la Generalitat els ha 
apujat, cosa que ha permès rellançar l’edificació de lloguer protegit a Barcelona, però n’ha desprotegit Terrassa i 
Sabadell. Ara mateix hi ha pendent una redefinició de les zonificacions que separin Barcelona, que té la seva 
pròpia dinàmica de la primera corona de l’AMB.  

L’experiència de regulacions de lloguers a la resta d’Europa és que quan aquesta regulació no es fa a tot el 
mercat de lloguers, es generen dos mercats de lloguer totalment distorsionats. En el primer s’hi generen llistes 
d’espera, i en el segon s’hi concentra tot el moviment especulatiu, fent que el dret a l’habitatge quedi fins i tot 
menys garantit. 
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Altres alternatives a la regulació de preus del lloguer, basades, per exemple, en incentius fiscals o fins i tot en 
ajudes als llogaters (que en alguns casos s’han de fer, perquè hi haurà sempre una bossa de persones que 
necessitaran ajudes per poder pagar el lloguer), tenen l’efecte real de derivar rendes públiques a ciutadans de 
rendes mitjanes-altes i altes (que són la majoria de propietaris que tenen habitatges per llogar), sense provocar 
CAP baixada real dels preus del lloguer, i fins i tot atraure especuladors al mercat de l’habitatge, ja que el que fan 
és millorar la rendibilitat de les inversions en habitatge. 

 

Com hauria de ser aquesta regulació de preus del lloguer? 

- Universal, tot i que pot estar centrada només en zones de mercat tens, aquesta regulació ha d’afectar 
tot l’habitatge de lloguer i no només una part. 

- No basada en incentius fiscals o compensacions als propietaris, ja que provocaria una derivació de 
rendes públiques a ciutadans de rendes mitjanes altes i altes, i atrauria els especuladors. 

- Acompanyada de l’erradicació de qualsevol incentiu a la compravenda i de limitació de tot HPO de 
compravenda al mínim, ja que hem d’evitar que es derivi part del parc de lloguer al de compravenda. 

- Acompanyada, això, sí de mesures que fomentin la rehabilitació i el manteniment, millores en 
eficiència energètica i d’inversió per part dels propietaris, vinculades fins i tot als Next Generation i 
potser a ajudes directes. Fins i tot podria servir per compensar un possible efecte en l’empitjorament en 
el manteniment dels habitatges. 

- Demanar regulacions de segona generació basades en índexs dinàmics i que tinguin alguna vinculació 
amb la informació que pot sorgir del mercat (com la regulació catalana), i acompanyada de mesures 
d’anàlisis i auditoria per fer un seguiment dels seus efectes. Si es fa amb indicadors indirectes (com un 
percentatge de la mitjana del salari) aquesta auditoria i seguiment s’ha de fer més intensament perquè 
el risc d’efectes negatius de la regulació és més alt. Tot i així, tal com està el mercat, QUALSEVOL 
limitació de preus màxims tindrà un efecte positiu immediat d’evitar que la bombolla del lloguer es 
dispari. 

- Fer un esforç d’aplicació. Aquestes mesures han de ser eficaces a tot l’univers i territori, per tant, és 
molt important l’aspecte sancionador per part de les administracions locals i autonòmiques.  

 

 

Ara mateix és vigent la regulació catalana dels preus del lloguer (Llei 11/2020), tot i que hi ha el risc que la tombi 
el TC, i hi ha en debat una possible regulació espanyola dels preus del lloguer, que per ara sembla aturada. 

Exigències sindicals respecte a la regulació de preus del lloguer: 

- Exigir a l’Estat l’aplicació d’una regulació de preus de lloguers de segona generació, universals (a tot el 
conjunt del parc d’habitatges de lloguer i no només a una part) i no basades en incentius fiscals sinó en 
mesures que marquin topalls al preu del lloguer. Aplicant l’acord d’investidura entre Podemos i PSOE i la 
iniciativa legislativa promoguda per diversos moviments socials. 
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- Exigir a les administracions públiques un observatori d’habitatge que permeti un coneixement detallat 
de les zones de mercat tens, i una definició, a la Ley de Vivienda, d’aquestes zones de mercat tens. És 
necessari una anàlisi molt minuciosa per tal que la regulació dels preus del lloguer sigui eficient i no 
distorsioni greument el mercat de forma negativa. 

- Exigir que aquesta regulació vagi acompanyada d’una auditoria i estudis dels seus efectes reals positius 
(reducció del cost de l’habitatge en la despesa familiar) per un costat i, per un altre, dels possibles 
efectes negatius. 

- Exigir a l’Estat que acompanyi aquesta mesura amb ajuts i incentius al manteniment i millores en 
eficiència energètica. 

- A la Generalitat, exigir l’aplicació de la regulació de preus del lloguer, mitjançant campanyes de Consum 
(tant d’informació com de sanció), com de campanyes d’informació directa a la ciutadania dels drets 
que emanen de la llei 11/2020. 

- Exigir als ajuntaments dels 61 municipis afectats per la Llei 11/2020 que es declarin zona de mercat tens 
abans del 21 de setembre del 2021, ja que si no es fes, es perdria la protecció d’aquesta llei. 

- Oposar-se a les maniobres del PP perquè el TC suspengui la llei de control de preus del lloguer. 
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Apartat 2.4  Sobre els habitatges d’ús turístic 
 

Resum: Els habitatges d’ús turístic tenen un efecte negatiu en l’oferta d’habitatge de lloguer (a Barcelona, per 
exemple, redueixen aquesta oferta en un mínim d’un 10%) i negatius en l’ocupació (es genera un lloc de treball 
per cada 2,5 places de pernocta en hotels, mentre que es genera un lloc de treball per cada 7 places de pernocta 
en un HUT). Les administracions, a més, ara tenen una ocasió d’or per recuperar llicències d’HUT mentre no són 
utilitzades i no estan aprofitant la seva capacitat reguladora i sancionadora per reduir els HUT, tant els legals 
com els il·legals. 

 

Una petita foto del nombre d’HUT. A Catalunya hi ha 80.000 HUT legals, el nombre d’HUT il·legals és molt difícil 
de comptabilitzar. El que podem saber és per vies indirectes i són dades de la ciutat de Barcelona. Tal com 
mostren estudis de l’INE i d’anuncis a portals turístics, a Barcelona ciutat hi ha un mínim de 18.000 HUT en 
funcionament, dels quals només la meitat (uns 9.500) són legals. Tot i que no podem extrapolar exactament la 
situació de la ciutat de Barcelona a tot el parc d’HUT (ja que la realitat de les localitats de costa i d’interior és 
molt diferent, i Barcelona és una realitat turística per si mateixa), sí que podem deduir conclusions generals al 
conjunt d’HUT de Catalunya. 

 

Efectes en l’ocupació: Com a sindicat hem de calcular els efectes que tenen les mesures en l’ocupació, a més 
d’altres efectes socials. Es calcula que al sector hoteler hi ha un lloc de treball per cada 2,5 places hoteleres, 
segons APARTUR (l’associació d’habitatges turístics legals a Barcelona) els 9.500 HUT generen 4.700 llocs de 
treball. Considerant que cada HUT pot ser equivalent a 3-4 places de pernoctació a la ciutat, això dona una ràtio 
d’un lloc de treball per cada 7 places de pernoctació a HUT. Una ràtio molt més baixa que el sector hoteler. Es 
calcula que si tots els HUT legals es reconvertissin a hotels convencionals es podria GENERAR una ocupació d’uns 
10.000 llocs de treball. Per tant, substituir els HUT legals per places hoteleres seria POSITIU per a l’ocupació. 

 

Els efectes dels HUT il·legals i legals en el parc d’habitatge: Actualment a la ciutat de Barcelona ciutat hi ha 
684.000 habitatges, 205.000 per llogar, amb un càlcul d’un mínim de 18.000 HUT il·legals i legals; aquest efecte 
sobre el parc és d’una reducció de gairebé el 10% del parc de lloguer (considerant que l’ús alternatiu d’un HUT 
sigui entrar al parc de lloguer). Si creiem en els arguments de les associacions de promotors i de les associacions 
de construcció que centren el problema de l’habitatge en problemes d’oferta, aquest buidatge de com un mínim 
el 10% del parc de lloguer, derivat a HUT podria significar que tenen un efecte real i significatiu en el preu inflat 
del lloguer. 

A aquests efectes en l’ocupació i en el mercat de lloguers s’ha de sumar els efectes socials als barris dels usuaris 
dels HUT que poden provocar problemes de convivència i de civisme. 
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Què hem d’exigir sindicalment a les administracions respecte als HUT?  

- Per un costat, els municipis poden regular-los mitjançant una ordenança que posi límits; aquesta 
ordenança permet recuperar alguns HUT que no compleixin la regulació. Lloret, per exemple, ha fet ja 
aquesta regulació. Tot i que amb aquesta limitació no es pot recuperar tota la borsa d’HUT per al parc 
d’habitatge, sí que permet crear mecanismes per erradicar llicències. 

- Els municipis i la Generalitat tenen capacitat sancionadora i d’inspecció dels HUT il·legals, cal que els 
municipis amb el suport de la Generalitat esmercin esforços a erradicar aquesta pràctica. 

- La Generalitat pot canviar la regulació per fer que les llicències d’HUT no siguin perpètues i depenguin 
d’una revisió d’ús urbanístic dels municipis. 

- En l’actual situació de pandèmia en què el 90% dels treballadors hotelers estan en ERTO i els HUT estan 
gairebé sense ús, cal un pla de xoc perquè la recuperació de l’activitat turística i la necessitat de places 
de pernoctació tornin prioritàriament al sector hoteler i, per tant, recuperar les llicències d’HUT. 
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Apartat 2.5  Desnonaments 
Resum: Els desnonaments són una xacra de la nostra societat, és la punta de l’iceberg del fracàs de les polítiques 
públiques d’habitatge i del mercat d’habitatges. Hem d’intentar reduir-los al màxim i per això cal un esforç en 
molts fronts, tot i que la principal solució és la prevenció (garantir un habitatge a un preu raonable per a tothom) 
hem de posar mecanismes d’emergència. Les solucions de mediació s’han demostrat molt útils; o canvis 
legislatius com el Decret 17/2019, que recupera la Llei 24/2015, han mostrat la seva eficàcia en facilitar a 4.000 
famílies una solució de lloguer social. Cal també diferenciar les diverses realitats d’ocupació on es barregen 
fenòmens delinqüencials totalment a erradicar amb un gran gruix d’ocupacions d’habitatges buits per motius 
purament econòmics. Cal una bateria de mesures socials, econòmiques, legislatives i de canvis procedimentals 
que han demostrat la seva capacitat per reduir el nombre de desnonaments i els efectes sobre les persones 
desnonades. 

Una petita foto sobre les ocupacions. Abans de parlar de desnonaments, cal diferenciar les quatre tipologies 
d’ocupació que es poden donar. Les primeres dues són les que ens haurien de preocupar com a societat, mentre 
que les altres dues responen a una necessitat social. 

1. “Violació de domicili”: Aquesta és l’ocupació de l’habitatge habitual o d’un habitatge que es pot considerar 
d’ús habitual per part d’un tercer (per exemple, s’ha considerat violació de domicili l’ocupació d’una segona 
residència que s’usa habitualment o, fins i tot, d’una autocaravana). És el tipus d’ocupació que té pitjors 
conseqüències legals (penes de presó), i el més infreqüent. Tot i que alguns mitjans de comunicació i polítics han 
volgut posar l’èmfasi en aquesta problemàtica, a tot l’Estat espanyol el 2019 es van produir, segons estadístiques 
del poder judicial, poc més de 200 violacions de domicili. Posant-ho en context, el mateix any la usurpació 
d’habitatge va arribar a uns 14.000 casos a tot l’Estat espanyol. Aquest tipus d’ocupació (la violació de domicili) 
ja té un tractament penal, processal i la possibilitat d’intervenció immediata policial que garanteix el dret a qui fa 
un ús de l’habitatge per recuperar-lo.  

2. Ocupació delinqüencial d’un immoble. Encara que hi pugui haver ocupacions en habitatges sense ús que no 
són violacions de domicili, hi ha ocupacions que són lesives, ja que són per a un ús delinqüencial (narcopisos o 
altres activitats delictives) o comporten greus problemes de convivència amb el veïnat.  

3. Ocupació d’immobles amb finalitats cíviques i comunitàries. L’ocupació d’espais de significació urbana 
(antigues indústries, cinemes, edificis d’interès, etc.) en desús, però que tenen un paper comunitari important 
per al barri i són ocupats per activistes per dur-hi a terme activitats de caràcter cultural, cívic, social i comunitari. 

4. Ocupació d’un habitatge per motius econòmics. El cas més freqüent d’ocupacions, pot ser l’ocupació de 
l’habitatge del qual es té un títol habilitant quan la persona que hi viu no es pot permetre el pagament de la 
quota de lloguer o d’hipoteca, o bé l’ocupació d’un habitatge buit i en desús per ser utilitzat per una família com 
a habitatge. 

Són quatre tipologies d’ocupacions, dues d’elles molt lesives, ja que perjudiquen la societat en un sentit molt 
ampli (violant el dret a l’habitatge dels propietaris originals en el primer cas, i creant una activitat delinqüencial 
en el segon) i, per altra banda, dos tipus d’ocupacions que, tot i no ser “legals”, aconsegueixen treure un profit 
social d’uns habitatges i immobles que estan paralitzats. 
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En els primers dos casos, sindicalment hem de defensar l’actuació de la llei i demanar als poders públics que 
combatin aquest tipus d’activitats. Però ens centrem ara en els dos últims. Cal diferenciar també la situació del 
propietari, ja la legislació intenta regular de forma diferent per als petits propietaris que als grans tenidors. La 
definició de “gran tenidor” varia segons la legislació, però es considera que n’és la persona que té més de 1.000 
o 1.500 m2 (10 o 15 habitatges). El marge d’aprofitament econòmic d’un gran tenidor i la seva responsabilitat 
social d’aquest aprofitament és molt més gran que la del petit propietari. 

Quines mesures hem de reclamar a les administracions sindicalment? 

- Combatre l’ocupació amb finalitats delictives, que afecten greument la convivència, l’economia i 
l’ocupació als barris i generen la degradació dels barris. 

- A l’Estat, la modificació de la Ley de Enjuiciamiento Civil que faci prevaldre els mecanismes de 
mediació, o les legislacions autonòmiques i les iniciatives de mediació municipal per sobre de les 
ordres de desnonament. Aquesta llei és amb la que s’han escudat molts jutges per no aplicar aquests 
mecanismes tot i estar-hi obligats per lleis d’àmbit autonòmic. 

- A la Generalitat, la recuperació del Decret 17/2019 (suspès pel TC per qüestions de forma) en forma de 
llei, per tornar a establir una protecció a les famílies vulnerables que ocupen un habitatge propietat d’un 
gran tenidor obligant-lo a oferir un lloguer social abans d’iniciar cap desnonament. 

- A la Generalitat i als ajuntaments, que ofereixin solucions de mediació en casos d’impagament de 
lloguers o d’ocupació d’habitatge propietat de petits propietaris. Actualment, l’Ofideute de la 
Generalitat aconsegueix l’acord entre 300 i 400 casos anuals, però és clarament insuficient. Cal invertir 
més en mediació i en equip humà de les oficines d’habitatge. Estendre models com el SIPHO de 
l’Ajuntament de Barcelona a tot municipi de més de 20.000 habitants. 

- Modificació de la llei hipotecària estatal que permeti mesures de segona oportunitat, alternatives de 
lloguer social, dació en pagament i que eviti els desnonaments i les persones puguin romandre al seu 
habitatge. 

- Modificació del codi de consum català per garantir els drets de les persones hipotecades en cas de 
titularització de la seva hipoteca (quan l’entitat bancària ven la hipoteca en títols a una altra entitat o 
un fons) que garanteixi els drets d’informació o, fins i tot, tanteig i retracte de la pròpia hipoteca, fet 
que evitaria impagaments. 

- A l’Estat, establir una moratòria de tot desnonament de persones amb un habitatge ocupat o impagat 
propietat d’un gran tenidor durant els propers anys a causa de la crisi de la covid-19. 

- A la Generalitat, no utilitzar unitats d’antiavalots en els desnonaments, sempre que el jutge no ho 
ordeni, com a mesura d’urgència abans que l’Estat reformi la Ley de Enjuiciamiento Civil, i reforçar la 
unitat de mediació de Mossos d’Esquadra perquè faciliti solucions mediades abans de l’execució final 
d’un desnonament i l’actuació pacífica dels comitès de suport a persones desnonades. 

- Enfortir els habitatges disponibles a les Meses d’Emergència Habitacional, cercant alternatives més 
duradores (i més econòmiques per a les administracions) que residir en hostals o HUT, si s’ha de fer un 
desnonament en el cas d’ocupació d’un habitatge d’un petit propietari. 
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Apartat 2.6  Més seguretat en els contractes de lloguer 

Resum: Els contractes de lloguer han de generar més seguretat tant per al propietari com per al 
llogater; a més, a llarg termini hem d’acostar els inversos i allunyar els especuladors, models que ampliïn 
el temps de durada del lloguer o, fins i tot, mecanismes de renovació automàtica, com passa a 
Alemanya, que assegurarien la seguretat habitacional de molts ciutadans. També, mecanismes de 
models d’habitatge protegit per mediació d’ajuntaments i d’entitats del tercer sector permetrien 
generar un marc de seguretat per als propietaris que facilitarien una aposta per incrementar l’oferta a 
llarg termini. 

 
Ampliar la durada dels contractes de lloguer i renovació automàtica dels contractes: En els documents 
del sindicat hem establert l’ampliació de la durada mínima del contracte de lloguer (a 10 o 15 anys). 
Això requeriria una modificació de la Ley de Arrendamientos Urbanos estatal o bé que el Parlament 
aprovi una modificació del codi civil català que reguli aquesta durada i les condicions que han de 
reflectir els contractes de lloguer. El Sindicat de Llogateres aposta més per la renovació automàtica dels 
contractes de lloguers excepte per causes justificades. A Alemanya, per exemple, existeix la figura de 
contracte indefinit de lloguer, que regula els increments de preus segons l’evolució del cost de la vida i 
que marca una relació estable entre llogater i propietari. Aquest tipus de solucions són les que serien 
preferibles (igual que apostem més per un contracte indefinit a la feina), ja que l’aprofitament econòmic 
de l’habitatge allunyaria els especuladors, generaria més confiança i seguretat entre els actors i 
garantiria un aprofitament raonable a llarg termini de la inversió en habitatge per a inversos no 
especuladors. Més que exigir un increment de la durada dels contractes de lloguer, hauríem d’apostar 
pel que demanen entitats del món de l’habitatge que és que els contractes de lloguer siguin indefinits i 
només es puguin rescindir per una causa justificada.  
 
Una altra via és garantir seguretat al propietari. Les bosses d’habitatge municipal o en mans d’entitats 
del tercer sector (com Hàbitat3), que creen un servei que dona garantia de pagament i manteniment al 
propietari a canvi d’oferir els lloguers a famílies vulnerables, sota programes complementats pels 
municipis, han funcionat per crear lloguer protegit i generar aquesta seguretat tant a propietari com a 
llogater. 
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Apartat 2.7  Afrontar la vulnerabilitat energètica 

Resum: Tot i la protecció deguda a la Llei 24/2015 que impedeix els talls de subministrament, i el recent 
acord amb Endesa que evita l’acumulació de deute en les famílies, encara cal avançar molt en la 
protecció de persones que pateixen vulnerabilitat energètica. Abans de declarar-se en situació de 
vulnerabilitat i demanar l’ajuda dels serveis socials, les famílies redueixen el consum energètic fins al 
punt de posar-se en risc. Cal doncs incrementar els mecanismes de detecció d’aquestes situacions, però 
també una aposta per al manteniment i condicionament energètic dels habitatges que facin reduir el 
consum energètic. Aquí sí, hem d’apostar per incentius fiscals al manteniment, campanyes públiques 
(com la realitzada per la Diputació de Barcelona) i aprofitar els fons Next Generation que permeten 
dedicar-los a reformes i adaptacions energètiques. 

 
La protecció actual vers la vulnerabilitat energètica a Catalunya: Tot i la retallada de la Llei 24/2015, 
actualment, sempre que actuïn els serveis socials, a qualsevol família que no pugui pagar-los no se’ls 
talla els subministraments bàsics. Aquesta part de la llei no està en risc. En això hi ha excepcions: les 
famílies que no tenen un títol habilitat (per exemple, que ocupen un habitatge) no es beneficien de la 
Llei 24/2015. Aquesta llei tampoc condona automàticament el deute de les famílies amb les empreses 
subministradores. Recentment, Consum de la Generalitat ha arribat a un acord amb Endesa que permet 
la condonació del deute acumulat i de gran part del nou deute que es generi a partir d’ara. Tot i que 
Endesa dona servei a la majoria d’abonats de Catalunya, aquest acord no s’han fet encara amb altres 
empreses i caldria exigir a la Generalitat que ho faci. A nivell de l’Estat, en canvi, no existeix cap 
protecció d’aquesta mena. També hi ha alguns elements de pobresa energètica que no estan 
contemplats en aquesta protecció. Per exemple, és conegut que abans de fer un impagament de 
quotes, tot i conèixer la protecció de la Llei 24/2015, les famílies decideixen no fer despesa energètica. 
Molts factors, des de psicològics i socials (l’estigma d’aproximar-se a serveis socials per declarar la 
situació de vulnerabilitat energètica), fins al factor intimidatori d’acumular un deute, obliga moltes 
famílies a afrontar el fet de tenir mala calefacció en l’habitatge i, a la pràctica, patir pobresa energètica.  
 
Mesures preventives i constructives: Una part molt important de la pobresa energètica es pot afrontar 
amb mesures preventives: especialment al voltant del manteniment i l’adaptació dels habitatges a una 
reducció dels costos energètics. Hi ha mesures de petita inversió pública (com les iniciades per la 
Diputació de Barcelona) que amb una inversió mínima per habitatge es permet una reducció important 
de la despesa energètica.  
 
Cal, per tant: incentius al bon manteniment dels habitatges (recordem que això també ho demanem 
com a mesura compensatòria per reduir els riscos de les lleis de control de preus), i campanyes de 
l’administració per millorar l’aïllament tèrmic dels habitatges privats de persones vulnerables, que és 
molt més efectiu que pagar les factures. 
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Els fons Next Generation de la UE no permeten inversió en nova construcció, però sí en rehabilitació. 
Hem d’exigir a les administracions que facin projectes en aquesta línia, ja que fomentaria la recuperació 
per al parc d’habitatges d’un estoc d’habitatges en mal estat que ara mateix no es poden utilitzar; 
permetria, a més, aconseguir més eficiència energètica en els habitatges, especialment els de famílies 
vulnerables que són qui més problemes tindrien a l’hora de tenir un habitatge en millors condicions i, a 
més, i no per últim menys important, permetria ajudar el sector constructiu i de rehabilitació a 
readaptar-se i a superar el moment de caiguda de la construcció i de la inversió en obra pública i privada 
que ja es va produir en l’anterior crisi i que s’està donant en l’actual crisi per la covid. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Apartat 2.8   Sobre els habitatges buits 

 
Un dels elements que més es discuteix és la utilització dels habitatges buits. Hi ha dificultats per establir 
un cens real dels habitatges buits. Tot i que la Llei 14/2015 estableix un impost als habitatges buits i el 
Decret 17/2019 un conjunt d’elements sancionadors (fins al moment de la seva suspensió pel TC), no hi 
ha un veritable cens d’habitatges buits. Segons el Departament de Territori, n’existeixen uns 28.000 dels 
quals es recapta l’impost (1.000-2.000 euros anuals), però no tenim totes les dades de multes (fins a 
1.000 euros mensuals) o sancions (entre 90.000 i 900.000 euros si hi ha una clara mostra de no voler 
posar l’habitatge en el mercat). Aquest mercat d’habitatges buit també és molt variat, la meitat 
requereix una inversió mitjana de 5.000-8.000 euros per poder ser posat al mercat, i d’altres es troben 
ocupats per famílies sense títol habilitant. S’han fet intents de fer censos dels habitatges buits a 
Barcelona, amb un resultat de 3.600 habitatges buits (mentre que el nombre d’habitatges declarats com 
a buits en l’impost d’habitatge a Barcelona només és de 1.200), sent una xifra inferior al 0,5% del parc 
total d’habitatges de la ciutat. Extrapolant les dades a la resta de Catalunya, ben segur que trobaríem 
molts més que els 28.000 censats, i que estudis com el de l’Ajuntament de Barcelona demostrarien que 
aquesta xifra pot créixer fins a tres vegades més. De la mateixa manera que en el cas dels HUT pot 
semblar una xifra petita, sense ser la “panacea”, aquests habitatges buits al mercat de lloguer 
significarien un creixement del 2% del parc de lloguer privat. 
 
També hi ha una discrepància respecte a la consideració d’habitatge buit: la Generalitat considera que 
ho són (amb excepcions) els habitatges que fa dos anys que no estan ocupats, mentre que les entitats 
d’habitatge volen escurçar aquest període a 6 mesos. Segurament una situació més de compromís a un 
any, seria una posició més defensable per a la UGT de Catalunya, ja que donaria una mica d’aire a 
aquells habitatges que es troben en mans privades fruit d’una herència i que necessiten resoldre la 
situació de pagament d’impostos, acord entre hereus i adequació de l’habitatge per al seu ús 
residencial. 
 

 

El conjunt de propostes que com a sindicat podem defensar són: 

- Exigir a les administracions un cens revisable dels habitatges buits. 
- Una implicació més directa de la Generalitat en la identificació i l’aplicació de l’impost d’habitatges 

buits, ja que és bastant evident que aquesta identificació i aquest impost no s’estan aplicant a tots els 
habitatges buits existents. 

- Exigir als municipis aprofitar el marge sancionador a les administracions locals per reduir els 
habitatges buits de grans tenidors. 

- Recuperar el Decret 17/2019 en forma de Llei, tal com reclamen les entitats del món de l’habitatge, per 
recuperar part del marge sancionador i expropiador de les administracions sobre habitatges buits. 
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- Incentius i ajuts a propietaris privats amb habitatges que requereixen reformes i rehabilitació 
d’habitatges buits amb la condició que formin part del parc d’habitatge protegit públic en forma de 
cessió durant un temps determinat. 

- Incentius fiscals als propietaris que inverteixin en rehabilitació per reformar un habitatge buit que es 
posi al mercat de lloguer. 

- Reforç de les campanyes i oficines d’habitatge que ajudin a resoldre els problemes i dubtes que tenen 
els propietaris privats a l’hora de trobar solucions en qüestions d’habitatges heretats i facilitar la 
mediació i solució per accelerar l’entrada d’aquests habitatges al mercat. 

- Exigir a la Generalitat la redefinició del concepte d’habitatge buit a un temps sense ús, més reduït que 
l’actual, i una redefinició de l’impost d’habitatges buits perquè aquest tingui una aplicació més 
efectiva. 
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Apartat 2.9  Altres propostes en el paquet de mesures de polítiques 
d’habitatge 

 

2.9.1 A l’àmbit de les persones hipotecades: 

Implantar una línia pressupostària que permeti a les persones propietàries amb dificultats econòmiques 
per poder pagar la hipoteca, sota determinades circumstàncies, vendre el seu habitatge a l’administració 
pública per convertir-se en arrendatàries d’habitatges amb protecció, evitant així l’execució de la hipoteca 
i el consegüent desnonament. (CTESC, 2021) 

Segona oportunitat a les persones amb deutes hipotecaris, modificació de la llei hipotecària estatal que 
permeti solucions com la “dació en pagament” i extensió de solucions de lloguer social en cas d’execució 
hipotecària. (Document UGT) 

Modificació del Codi de consum de Catalunya per facilitar els drets a la informació i el dret a tanteig i 
retracte de les persones hipotecades quan la hipoteca es titularitza (o sigui, es ven) a un fons d’inversió o 
altra entitat financera per part del banc. (Reivindicació de la Plataforma d’Afectats per les Titularitzacions 
Hipotecàries) 

 

2.9.2 A l’àmbit de les persones sense sostre i del sensellarisme: 
Primer de tot, cal diferenciar dues situacions diferents, persones sense llar i persones sense sostre. Les primeres 
estan allotjades de forma semipermanent o bé en albergs o en pensions, gràcies majoritàriament a l’ajut 
d’entitats i administracions. Les segones viuen al carrer tot i que poden pernoctar ocasionalment en algun 
alberg.  

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 pública i les entitats socials. (CTESC, 2021) 

Exigir a la Generalitat que desplegui l’Estratègia d’Abordatge Integral contra el sensellarisme, i demanar 
als municipis que facin el seu Pla Estratègic contra el Sensellarisme. (Fundació Arrels) 

 

Per entendre la dimensió de la problemàtica i com està evolucionant, podem veure les dades de la ciutat de 
Barcelona, on en deu anys gairebé s’ha doblat el nombre de persones sense llar (fruit en molts casos 
d’execucions hipotecàries i desnonaments de persones en lloguer), i el nombre de persones sense sostre. 
Aquests col·lectius són els més vulnerables i, per tant, requereix un abordatge d’emergència. 
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Hem d’apostar per solucions de Housing First que modifiquin l’actual sistema d’atenció a les persones sense llar. 
Aquesta aposta inverteix l’ordre actual de la intervenció social, on en lloc de demanar a la persona sense llar que 
primer inici un procés d’integració social —mitjançant tractaments contra les addiccions, plans d’ocupació, 
etc.— i després se l’integra en algun habitatge dotacional (o bé l’alternativa d’un alberg sense espai personal), el 
primer pas és tenir accés a un habitatge dotacional i DESPRÉS iniciar un procediment d’integració. Un fet que fa 
fracassar les polítiques d’atenció a les persones sense sostre és aquest condicionament previ, que obliga a 
perdre la individualitat, l’espai propi i a sotmetre’s a unes regles externes. L’Ajuntament de Barcelona va fer un 
projecte pilot per a 50 persones sense sostre, que va tenir èxit entre 47 d’elles i que han continuat el programa 
(una d’elles va morir i dues el van abandonar). Tot i això, hem de ser conscients que aquest tipus de programa 
requereix més recursos que l’habitual de disponibilitat d’albergs, ja que fa necessari disposar de més habitatges 
per fer-los dotacionals i requereix un treball de mediació i un esforç d’educadors i treballadors socials per fer 
que l’entorn comunitari no es vegi perjudicat i alhora sigui positiu per a les persones dins del programa. 
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2.9.3 Marc institucional i d’acords generals, el Pla estratègic sectorial territorial 
d’habitatge i el Pacte nacional 

Establir un nou Pacte nacional per l'habitatge que contempli 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 considerar 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 socioeconòmics 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. (CTESC, 
2021) 

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’habitatges principals, en un termini màxim de 
vint anys. (CTESC, 2021) 

Aprovar amb urgència el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya (PTSH). (CTESC, 2021) 

Aprovar el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya activaria molts mecanismes recollits en la llei 
d’habitatge de Catalunya. Aquest Pla territorial fa gairebé una dècada que s’hauria d’haver aprovat. Sense ell no 
s’activa el termini perquè les administracions garanteixin la solidaritat urbana que implica que el 15% de 
l’habitatge en els municipis de mercat tens estiguin protegits d’una manera o altra (lloguer protegit en mans de 
privat, habitatges de lloguer en propietat de l’administració pública, habitatges dotacionals, HPO amb protecció 
vigent, habitatges gestionats per entitats del tercer sector). Segons la llei d’habitatge, un cop aprovat el PTSH 
s’ha de garantir aquest dret en vint anys i, per tant, podem passar de l’actual parc de l’1-2% d’habitatge amb 
algun tipus de protecció a aquest 15%. Aquesta seria la veritable eina que comprometria les administracions 
públiques catalanes (locals i autonòmiques) tant pressupostàriament com estratègicament. I, per tant, hem 
d’exigir al Parlament de Catalunya i a la Generalitat que activin aquest Pla estratègic. També cal refer el Pacte 
nacional de l’habitatge. L’anterior va servir de marc per a lleis tan importants com la llei de barris, i cal evitar que 
les diverses administracions (locals i autonòmica) i els diferents partits utilitzin l’habitatge com a eina llancívola 
electoral. Cal, doncs, aquest Pacte nacional que obligui comprometi les administracions i la societat en 
compromisos compartits i que orienti les polítiques públiques d’habitatge. 

 

2.9.4 Eliminació dels topalls mínims d’ingressos per accedir a ajuts al lloguer i a 
habitatges 

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 computar aquestes aportacions com a ingressos en les 
sol·licituds d’accés a l’habitatge públic. (CTESC, 2021) 
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Eliminar els topalls mínims d’ingressos per accedir a ajuts al lloguer ordinaris provinents del Plan 
Estatal de Vivienda i complementats al 70% per la Generalitat. Aquests topalls han impedit l’accés a 
aquests ajuts a 11.000 persones que tenen ajudes familiars en el 2019 i 2020. (Afectats i familiars 
d’afectats per la pèrdua d’ajuts al lloguer i PAH) 

 

 

2.9.5 Suport a entitats sense ànim de lucre que treballen per l’habitatge social 
Models com el d’Habitat3 que fan intermediació entre propietaris i famílies vulnerables, reduint els riscos d’uns i 
altres i faciliten l’accés a un habitatge de lloguer social a famílies vulnerables, estan gestionant actualment prop 
d’uns 8.000 habitatges a tot Catalunya en règim de protecció. Cal dotar a aquestes entitats de fons per 
incrementar part del parc d’habitatges que, o bé no es llogarien —per por dels propietaris a riscos 
d’impagament— o bé anirien al mercat privat, i que augmentarien el parc protegit dirigit a les famílies més 
vulnerables. 

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. segells 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. (CTESC, 2021) 

2.9.6 Regular el mercat de lloguer d’habitacions 

Regular el mercat del lloguer d’habitacions, actualment fora de la llei d’arrendaments urbans vigent, per 
evitar abusos i situacions d’inseguretat residencial. (CTESC, 2021) 
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Conclusions 
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EL COST DE L’HABITATGE FA EMPOBRIR EL CONJUNT DE LES CLASSES TREBALLADORES I LES POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES DE LES DARRERES DÈCADES NO HAN SIGUT EFECTIVES PER SOLUCIONAR AQUEST PROBLEMA 

 

 

L’empobriment pel cost de l’habitatge és un problema de les classes treballadores que els sindicats han 
d’entomar com a propi. Tot i que els sindicats tenim com a centre de la nostra acció el mercat laboral, la realitat 
és que les dues grans fonts que expliquen la pobresa i la cronificació de desigualtats són l’absència de treball o el 
treball precari i l’alt cost de l’habitatge. El problema d’accés a l’habitatge a un preu raonable afecta totes les 
generacions i gairebé tots els perfils professionals, a més, és un problema que els darrers cinc anys ha anat a 
més, amb creixements del preu de compravenda i del lloguer molt per sobre de l’augment dels salaris. És clau, 
doncs, que la UGT afronti els problemes d’habitatge com una peça clau del seu combat contra les desigualtats 
socials que es reprodueixen principalment en el mercat laboral i en l’accés a l’habitatge. Tota la feina que es pot 
fer al mercat laboral quedaria reduïda al no-res si no s’afronta també en el mercat d’habitatge. Cal considerar 
que, a més, l’empobriment pel cost de l’habitatge no és un problema que només afecta els treballadors i 
treballadores més joves o els qui tenen rendes més baixes, sinó que és general a gairebé tots els nivells de 
renda. 

 

Les polítiques públiques de les darreres dècades en habitatge s’han centrat a generar incentius i desgravacions 
a la compravenda i en HPO amb caducitat de la protecció, tot això fins i tot ha empitjorat el problema de 
l’habitatge. El conjunt de polítiques d’habitatge a Espanya, centrades en el mercat, amb desgravacions de 
compravenda i la cessió de sòl públic per a la construcció d’HPO de compravenda, han tingut diversos efectes: 
han ajudat a crear la bombolla immobiliària, han servit per finançar les famílies de rendes més altes, han derivat 
rendes públiques directament als promotors i constructors i han liquidat gran part del marge de sòl públic que 
tenien els ajuntaments. Una aposta per tenir un parc públic d’habitatge social de lloguer hauria estat una opció 
molt millor. Però no només és una qüestió d’haver fet “males polítiques” sinó que l’habitatge ha sigut una pota 
subsidiària de l’estat del benestar. 

 

EXIGIM 10 MESURES DE XOC PER COMBATRE EL PROBLEMA DE L’ACCÉS A L’HABITATGE QUE VAN DES D’UNA 
APOSTA DELS PRESSUPOSTOS, INVERSIÓ EN HABITATGE PÚBLIC, PERÒ TAMBÉ MESURES LEGALS I 
INSTITUCIONALS 

 

Per revertir les males polítiques d’habitatge la UGT de Catalunya exigim: 

1. Més inversió pública en habitatge (fins al 2% del PIB). Un increment del pressupost en polítiques 
d’habitatge fins al 2% del PIB, un 1% l’ha d’incrementar la Generalitat i l’altre 1% l’Estat. No hi ha 
polítiques d’habitatge sense pressupost, cal que la Generalitat incrementi la inversió de l’actual 0,2% a 
l’1% del PIB, i l’Estat passi de l’actual 0,03% també a l’1% del PIB, aconseguint entre les dues 
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administracions el 2% del PIB. Cal un pla de xoc de la Generalitat en la propera legislatura per arribar al 
0,6% del PIB continuant després fins a arribar a l’1% a mitjà termini. A l’Estat cal exigir-li en aquesta 
legislatura arribar al 0,5% del PIB, i que arribi a l’1% a mitjà termini, superant el minso 0,03% del PIB del 
Plan Estatal de Vivienda actual. 
 

2. 100.000 habitatges de titularitat pública destinats a lloguer social i 450.000 habitatges protegits a 
Catalunya. Exigim a les administracions incrementar fins a un mínim de 100.000 habitatges de 
titularitat pública destinats a lloguer social i elevar al 15% el nombre d’habitatges protegits (450.000). 
El parc de titularitat i gestió pública de l’habitatge de lloguer social que ha de créixer com a mínim fins 
als 100.000 habitatges a Catalunya, ja que actualment és de 30.000. Aquest objectiu s’ha d’aconseguir 
mitjançant un ús més intensiu del tanteig i retracte, l’adquisició d’habitatges buits dels bancs, la 
rehabilitació d’habitatges ara no utilitzats pel seu estat, la recuperació i incorporació al parc públic de 
part dels habitatges d’ús turístic actual i, en darrera opció, la construcció de nous habitatges. Cal 
establir un nou Pacte nacional per l'habitatge que contempli 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. Cal aprovar amb urgència el Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya que 
apliqui el mandat de solidaritat urbana que va establir la llei d’habitatge (18/2007) i assolir un parc 
d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte al total d’habitatges principals en vint anys, 
amb què s’arribaria a uns 450.000 habitatges a tot Catalunya (com a mínim 100.000 haurien de ser de 
titularitat pública, i la resta gestionats pel tercer sector i els diversos nivells de protecció). 
 

3. Regulació de preus del lloguer com a mecanisme antiespeculatiu. Exigim la defensa de la regulació de 
preus del lloguer com un dels pocs mecanismes que evita la bombolla existent de preus del lloguer i 
allunya l’inversor especulatiu. Defensem la regulació catalana i exigim una regulació espanyola, tal com 
estableix l’acord de govern entre PSOE i Podemos, que ha de ser universal (per a tots els habitatges), i 
fer un seguiment perquè l’aplicació de la regulació catalana sigui efectiva. Els únics incentius fiscals que 
no són regressius i tenen efectes positius en el mercat són els ajuts a la rehabilitació d’habitatges que es 
posin al mercat de lloguer.  
 

4. Retorn dels habitatges d’ús turístic (legals i il·legals) al mercat de lloguer. Exigim a les administracions 
locals i a la Generalitat revertir part dels actuals habitatges d’ús turístic (HUT) legals al mercat de 
lloguer mitjançant la capacitat reguladora, i erradicar els que són il·legals mitjançant la capacitat 
d’inspecció. Els habitatges d’ús turístic tenen un efecte negatiu en l’oferta d’habitatge de lloguer (a 
Barcelona, per exemple, redueixen aquesta oferta en un mínim d’un 10%) i negatius en l’ocupació (es 
genera un lloc de treball per cada 2,5 places de pernocta en hotels, mentre que es genera un lloc de 
treball per cada 7 places de pernocta en un HUT). Les administracions a més, ara tenen l’ocasió d’or per 
recuperar llicències d’HUT mentre no són utilitzades i no estan aprofitant la seva capacitat reguladora i 
sancionadora per reduir els HUT, tant els legals com els il·legals. 
 

5. Pla de Xoc antidesnonaments. Exigim a les administracions públiques la reducció al màxim del 
nombre de desnonaments, primer per mecanismes preventius (garantint un habitatge a preu 
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raonable), però també amb mecanismes d’emergència i de mediació. Exigim als jutges que apliquin 
les lleis que eviten desnonaments en tots els casos on són aplicables. Demanem la recuperació del 
Decret llei 17/2019 i l’aplicació de la Llei 24/2015 que referma l’obligatorietat d’oferir un lloguer social 
quan el propietari és un gran tenidor, també estendre en el temps els decrets de moratòria de 
desnonaments. Els desnonaments són una xacra de la nostra societat, és la punta de l’iceberg del fracàs 
de les polítiques públiques d’habitatge i del mercat d’habitatges. Hem d’intentar reduir-los al màxim i 
per això cal un esforç en molts fronts, tot i que la principal solució és la prevenció (garantir un habitatge 
a un preu raonable per a tothom) hem de posar mecanismes d’emergència. Les solucions de mediació 
s’han demostrat molt útils, o canvis legislatius com el Decret 17/2019, que recupera la Llei 24/2015, han 
mostrat la seva eficàcia en facilitar a 4.000 famílies una solució de lloguer social. Cal també diferenciar 
les diverses realitats d’ocupació on es barregen fenòmens delinqüencials totalment a erradicar amb un 
gran gruix d’ocupacions d’habitatges buits per motius purament econòmics. Cal una bateria de mesures 
socials, econòmiques, legislatives i de canvis procedimentals que han demostrat la seva capacitat per 
reduir el nombre dels desnonaments i els efectes sobre les persones desnonades. 
 

6. Més seguretat i mecanismes de renovació automàtica als contractes de lloguer. Demanem un canvi en 
la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), per generar més seguretat en els contractes de lloguer, que 
ampliïn la seva durada i incloguin mecanismes de renovació automàtica. Els contractes de lloguer han 
de generar més seguretat tant per al propietari com per al llogater; a més, hem d’acostar els inversors a 
llarg termini i allunyar els especuladors. Per això cal ampliar el temps de durada del contracte de lloguer 
o mecanismes de renovació automàtica, com succeeix a Alemanya, que assegurarien la seguretat 
habitacional de moltes persones llogateres. També, mecanismes de models d’habitatge protegit per 
mediació d’ajuntaments i d’entitats del tercer sector permetrien generar un marc de seguretat per als 
propietaris que facilitarien una aposta per incrementar l’oferta a llarg termini. 
 

7. Rehabilitació i protecció contra la pobresa energètica. Exigim l’aplicació d’una part dels fons Next 
Generation i d’incentius fiscals orientats a la rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels 
habitatges i l’aplicació més intensa de la Llei 24/2015 per prevenir i combatre la pobresa energètica. 
Tot i la protecció deguda a la Llei 24/2015, que impedeix els talls de subministrament, i el recent acord 
amb Endesa, que evita l’acumulació de deute en les famílies, encara cal avançar molt en la protecció de 
persones que pateixen vulnerabilitat energètica. Abans de declarar-se en situació de vulnerabilitat i 
demanar l’ajuda dels serveis socials, les famílies redueixen el consum energètic fins al punt de posar-se 
en risc. Cal, doncs, incrementar els mecanismes de detecció d’aquestes situacions, però també una 
aposta per al manteniment i condicionament energètic dels habitatges que facin reduir el consum 
energètic. Aquí sí, hem d’apostar per incentius fiscals al manteniment, campanyes públiques (com la 
realitzada per la Diputació de Barcelona) i aprofitar els fons Next Generation, que es poden dedicar a 
reformes i a adaptacions energètiques. 
 

8. Retorn al mercat de lloguer dels habitatges buits. Exigim a les administracions combatre els 
habitatges buits, en especial en les zones de mercat tens. Per això exigim la creació d’un cens revisable 
dels habitatges buits i una implicació més directa de la Generalitat en la identificació i aplicació de 
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l’impost d’habitatges. Exigim als municipis aprofitar el marge sancionador de les administracions locals 
per reduir els habitatges buits de grans tenidors. Exigim al Parlament recuperar el Decret 17/2019 en 
forma de Llei, per recuperar part del marge sancionador i expropiador de les administracions sobre 
habitatges buits. Exigim que es creïn incentius fiscals per als propietaris que inverteixin en rehabilitació 
quan es posi l’habitatge al mercat de lloguer, i incentius i ajuts a propietaris privats amb habitatges que 
requereixen reformes i rehabilitació d’habitatges buits, amb la condició que formin part del parc 
d’habitatge protegit públic en forma de cessió durant un temps determinat. Reforçar les campanyes i 
oficines d’habitatge que ajudin a resoldre els problemes i dubtes que tenen els propietaris privats a 
l’hora de trobar solucions en qüestions d’habitatges heretats, i facilitar la mediació i solució per 
accelerar l’entrada d’aquests habitatges al mercat. 
 

9. Pla de rescat per a les persones hipotecades, que inclogui: la possibilitat de vendre l’habitatge a una 
administració pública per convertir-se en arrendataris de l’habitatge amb protecció, evitant l’execució 
i el desnonament; segona oportunitat a les persones amb deutes hipotecaris modificant la llei estatal 
permetent la dació en pagament i extensió de solucions de lloguer social; i la modificació del codi de 
consum de Catalunya per facilitar els drets a la informació i el dret a tanteig i retracte de les persones 
hipotecades quan la hipoteca es titularitza (o sigui es ven) a un fons d’inversió o a una altra entitat 
financera per part del banc. (Reivindicació de la Plataforma d’Afectats per les Titularitzacions 
Hipotecàries). 
 

10. Cap persona sense sostre ni sense llar. Exigir a la Generalitat que desplegui l’Estratègia d’abordatge 
integral contra el sensellarisme, i demanar als municipis que facin el seu pla estratègic contra el 
sensellarisme i l’increment del 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 pública i les entitats 
socials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


