
Vivim en un país amb una part significativa del parc d’habitatges que necessita actuacions 

més o menys importants per adaptar-los a les exigències tecnològiques i energètiques del 

futur immediat, però també als nous usos de treball i lleure que cada cop més s’estan 

reclamant. La rehabilitació i/o substitució d’aquests edificis, amb el problema afegit de la 

propietat privada de quasi tots ells, serà un dels grans reptes de l’urbanisme del futur 

immediat.  

Si es compleixen les previsions de creixement demogràfic en el conjunt del planeta, tot fa 

pensar que la població de Catalunya creixerà en una proporció semblant i arribarà als nou 

milions d’habitants en els propers 25 anys. De totes maneres, si es mantenen les situacions 

d’inseguretat física per a les persones en diverses parts del planeta, sembla lògic pensar que 

l’increment de població a Catalunya pot ser superior a la mitjana global i que Catalunya 

pugui arribar al llindar dels deu milions d’habitants entorn de l’any 2040.  

  

Podem fer la següent pregunta : Volem seguir creixent demogràficament? 

POBLACIÓ REAL AVUI 2017. 

- POBLACIÓ EMPADRONADA : 7.496.276 (IDESCAT). 

  (inclou estrangers amb residencia) : 1.104.782 (IDESCAT). 

- POBLACIÓ TURÍSTICA EQUIVALENT : 550.000 (2016) (+19M visitants 2017) 

   places turístiques (918.862),Coef. Ocupació (0,4) (BCN 67%, REST 32%) 

   Observatori del treball.gencat.cat. 

 - POBLACIÓ NO CENSADA : 250.000 (estim. 2016), espai Shengen i altres. 

TOTAL : + 8.300.000 hab.reals 2017  (País 15 en la UE-28) 

SOM VUIT MILIONS AMB TENDENCIA A NOU ¡¡¡ QUIN HORITZÓ VOLEM. 

 

Quina ha de ser la política d’habitatge. 

  

Afavorint polítiques de construcció, rehabilitació, propietat o lloguer 

d`habitatges més adequades 

Rehabilitació massiva.  En relació a l'edificació, creació d’un pla d’adaptació del parc 

residencial català. L’objectiu seria superar les exigències d’estalvi energètic marcades pel 

Consell Europeu pel 2020 (20% d’estalvi en el consum d’energia primària), arribant al 30% 

d’estalvi d’energia primària. Dintre de les possibilitats, adaptar el parc construït a les 

exigències constructives del CTE en relació a l'estalvi energètic. Aquesta rehabilitació de 

l'edificació existent que no acompleix amb les noves exigències representa un important repte 

de gestió i finançament. Aquesta rehabilitació massiva de les construccions existents s’hauria 

de promoure des de la iniciativa pública i la privada, amb ajuts de finançament més importants 

que els actuals, i més facilitats administratives. 



Funció social.  El sòl que se cedeix d'aprofitament residencial s'ha de destinar a HPO de lloguer 

o que el seu valor reverteixi directament al patrimoni públic i pressupost públic d’urbanisme. 

HPO. 

- Fomentar obligadament el lloguer en les polítiques de sòl residencial. 

- Crear un registre públic de pisos públics buits. 

- Mantenir la condició d’HPO de forma indefinida en els habitatges de compra. Per tal de lluitar 

contra el tràfic il·legal d'habitatges HPO. 

- Promoure l’HPO en projectes de rehabilitació de barris. 

 -La desigualtat social creixent, la insolvència de la població té incidència en la planificació 

territorial per l’accés a l’habitatge. L’habitatge és un factor bàsic de cohesió social. 

  

Rehabilitació. En la construcció, la rehabilitació i l’adaptació a les noves exigències d’estalvi 

energètic, aigua i recursos haurien de tenir un major protagonisme. En els municipis, cal 

potenciar la rehabilitació i reutilització de barris e xistents i de nuclis històrics en mal estat 

abans d’ocupar altres zones i malmetre el paisatge. Adaptació als nous usos del treball i lleure. 

  

Millorant l’accessibilitat a l’ús de l’habitatge i considerant l’habitatge 

com a bé de primera necessitat. 

Garantir la funció social de l'habitatge. Enfortint la funció social de l'habitatge i de la propietat 

privada, per garantir que cap persona queda marginada del sistema d'habitatges de Catalunya, 

ja que el dret a l'Habitatge i a la residència són drets fonamentals. 

Els poders públics han de prioritzar la funció social de l'Habitatge i la residencia dignes i a tal 

efecte s'establiran les condicions per a un coneixement i posada al dia en matèria d'eficiència i 

qualitat de tot el parc residencial edificat i edificable i alhora garantiran que cap persona quedi 

exclosa de l'accés a l'habitatge i a la residència ni per motius econòmics ni socials i es vetllarà 

perquè els serveis bàsics d'energia i aigua arribin sense interrupció a tots els punts residencials 

del país, també en situacions de pobresa energètica. També es regularan els lloguers socials, 

de manera que en cap circumstància els lloguers no superaran 30% dels ingressos de les 

unitats familiars. 

Exemple europeu. L’accés a l’habitatge o la impossibilitat de canviar a un més escaient és avui 

un dels principals problemes de gran part de la població. En aquest sentit cal defensar el paper 

de l’habitatge com a element d’ús per sobre del seu paper com a “commodity” o producte per 

invertir. En bastants municipis, el preu de l’habitatge, tant de venda com de lloguer, torna a 

experimentar avui processos especulatius. Entre les estratègies més habituals per intentar 

moderar el preu d’ús dels pisos està el d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer social, 

promoure el lloguer dels pisos deshabitats o infrautilitzats, o limitar per llei el preu dels 

lloguers segons determinades característiques als centres urbans. Cal seguir els exemples de 

molts països europeus. 

  



Drets i deures.  Tothom té dret a l’habitatge, però tots els drets impliquen obligacions, el de 

l’habitatge també: el del pagament del lloguer, el dels consums dels serveis subministrats a la 

casa (llum, aigua, gas) i de tots els compromisos que s’adquireixen en ocupar l’habitatge: 

respecte pels materials i les instal·lacions, els veïns, etc. En cas de famílies sense recursos 

l’administració ha de vetllar per assegurar la vida digna de totes les persones, inclosos els ajuts 

corresponents per fer front a les obligacions econòmiques derivades de l’ocupació dels 

habitatges socials. 

Situació a la sortida de la crisi. En relació a l'opció d’ampliar el parc d’habitatge de lloguer 

social, només dir que caldria plantejar el retorn en espècie –en pisos- dels més de 60.000 

milions d’euros amb què els espanyols s’han endeutat per “rescatar” diversos bancs i caixes 

espanyoles entre el 2008 i el 2012, dels que s’ha retornat una ínfima part. Avui els bancs són 

les majors immobiliàries d’Espanya. El fet que els habitatges propietat dels bancs estiguin 

repartits en diferents edificis i municipis resulta especialment positiu per evitar ghettos i 

desequilibris en l’oferta de pisos de lloguer social. (un 15-20% d’HPO) 

El propietari també és part del sistema.  En relació a l'opció de promoure pisos infrautilitzats 

seria especialment efectiu dotar d’una major seguretat i –velocitat- jurídica tant als propietaris 

que es plantegen llogar, com als inquilins. També promoure altres fórmules d’intercanvi, com 

la reforma a canvi de l’ús de l’habitatge. 

Europa com experiència. La limitació dels preus del lloguer es realitza en algunes ciutats 

europees, com Berlin, o com a Paris, s’intenta moderar a través d’un índex referencial de preus 

de lloguer privat, amb èxit molt relatiu. 

Noves fórmules. Garantir l’accés a l’habitatge, buscant noves formes de règims de tinença 

adaptades als nous models socials, a banda del lloguer o la propietat. Facilitar la propietat 

compartida entre sector públic i privat en finques de propietat horitzontal. 

L’urbanisme ha de facilitar el nou habitatge. Una gran part de la població només pot accedir al 

lloguer protegit 

L’habitatge públic actual és d l’1% (30.000), si volem passar al 2%  vol dir construir 30.000 

habitatges més a 50.000 €/habitatge social = 1500 Meur., per tant es sostenible . La UE té un 

15% d’habitatge protegit. 

  

Cal reduir la marginalitat urbana reestructurant les àrees especialitzades 

residencials com, per exemple les urbanitzacions disperses 

Sostenibilitat. Minimitzar els costos econòmics i ecològics que les urbanitzacions comporten 

als ajuntaments i garantir-ne la sostenibilitat econòmica 

Urbanitzacions. S’han d’Establir nous mecanismes per reconduir la situació de les 

urbanitzacions amb dèficits. A Catalunya hi ha 1433 urbanitzacions disperses, que ara ja son 

primeres residències, l’acabament dels serveis costarà molts anys de resoldre i cal afrontar-ho. 

Polítiques fiscals sobre l’habitatge. Calen polítiques fiscals que gravin molt l’impost de 

plusvàlua de les vendes de terrenys i habitatges els primers anys després de la compra, així 

s’evitaria les compravendes de terrenys i/o habitatges per invertir i fer especulació. Limitar-les 



per llei. És a dir, el sòl s’ha de considerar un bé protegit i, per tant, el preu ha d’estar regulat 

perquè l’habitatge és objecte de dret bàsic i el seu preu depèn del cost del sòl on està ubicat. 

  

Combatre l’especulació en els preus del sòl i l’habitatge 

Limitar l'especulació de manera efectiva. L'Estat ha de vetllar per la transparència en els 

costos del sòl i evitar les diferències de sòl per raons posicionals o urbanístiques. La Llei donarà 

un valor únic al sòl susceptible de transmissió . El sòl és un bé escàs que majoritàriament és en 

mans privades. La propietat del sòl té també una funció social urbana o agrària que no n'ha de 

suposar una discriminació. El seu valor s'ha de legislar de manera que sigui homogeni amb 

independència del seu destí o de la seva localització. Quan se li atribueixi un sostre urbanístic, 

s'hauran de regular i justificar separadament i amb transparència els preus de transmissions. 

La figura del promotor immobiliari s'ha de substituir progressivament per formes 

cooperativistes de manera que qualsevol sostre s'ha de construir a través de la iniciativa dels 

futurs destinataris en forma de cooperativa o d'empresa. 

S’ha de facilitar l’accés a l’habitatge i l’activitat econòmica. Establir nous mecanismes per 

orientar els preus mitjançant l’execució pública d’actuacions urbanístiques. Mantenir la 

titularitat dels patrimonis públics de sòl i evitar les pràctiques de retenció de sòls. 

Bonificacions impositives. Reduir o suprimir els impostos als propietaris de finques d’alt valor 

paisatgístic o natural. Bonificacions fiscals, a tots els nivells administratius, als titulars de 

terrenys susceptibles de sotmetre’s a processos especulatius. 

Formules de lluita. Tant pels terrenys com pels edificis s’hauria de gravar la taxa de Plusvàlua 

del valor afegit en qualsevol venda, uns percentatges elevadíssims en els primers anys després 

de la compra, per exemple un 99% el primer any i anar-lo suavitzant en els anys posteriors fins 

a deixar-ho en preus molt més moderats, de manera que no signifiqui gens d'interès per a 

inversors que només volen especular en la compravenda. 

Banc Nacional. Establir eines de finançament adequades, que passen per la dotació de fons 

públics que han de garantir les transformacions necessàries, les col·laboracions 

publicoprivades, i la reforma del model fiscal. 

Dotacions financeres a l'Administració pública per fer polítiques efectives. Intervenir en el 

preu del sòl des de l’Administració pública per donar una veritable funció social a la propietat i 

per convertir el sistema d’expropiació en un instrument útil i habitual per impulsar actuacions 

de caràcter estratègic i sota el lideratge públic. 
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