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FER EFECTIU EL DRET A L’HABITATGE. 

 

1. PUNT  4 DEL MANIFEST  

Habitatge digne per a tothom, moratòria dels desnonaments i dació en pagament  
 

 
2. TEMÀTICA:  

Habitatge. PUNT 6 TEXT DE DEBAT NÚM. 01 (v.1.0) 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

3.1.-  En la revisió de la Carta Social Europea del Consell d'Europa feta en 1996 apareix 
formulat per primera vegada el dret a l'habitatge com un dret social de caràcter 
general. L'article 31 d'aquest document estableix que per a fer efectiu aquest dret 
els Estats es comprometen a adoptar mesures destinades a: 

 
1)  afavorir l'accés a l'habitatge, i a que aquest sigui d’ un nivell suficient, 
2) prevenir i pal·liar les situacions de manca d'habitatge, 
3) fer assequible el preu dels habitatges a les persones que no disposin de 
recursos suficients. 

 
L'Estat espanyol va signar aquesta Carta Social, revisada l'octubre de 2000, però és 
un dels 15 estats (de 47) que encara no l'han ratificada. 
 

3.2.-  La legislació actual reconeix a tots els espanyols el dret a gaudir d’un habitatge 
digne, dret reconegut no només per l’art. 47 de la Constitució espanyola i l’art. 26 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sinó també en l’apartat 31 de la Part I de la 
revisió de la Carta Social Europea de 1996 i, més concretament, a l’art. 1 de la Llei 
catalana pel dret a l’habitatge. Malgrat això la realitat és que els sectors de població 
amb menys recursos econòmics, amb més risc d’exclusió i més vulnerables, es 
veuen privats d’aquest dret. 

 
3.3.-.  Entenem per habitatge digne aquell que és adequat per cobrir les necessitats de les 

persones i de les famílies. El propi art. 1 de la Llei catalana pel dret a l’habitatge el 
defineix així quan parla de “el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne 
que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació 
familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional”. No es pot considerar habitatge 
digne aquell que, per la seva construcció, ubicació o conservació resulta inadequat 
a la dignitat de la persona i de la família. 

 
3.4.-  Tampoc no es pot considerar habitatge digne aquell que està ubicat lluny dels 

centres de treball i dels serveis, i que obliga a fer desplaçaments desproporcionats i 
que per tant, els causen tant un perjudici econòmic, pel cost dels mitjans de 
transport que han d’utilitzar, com una pèrdua de temps que podrien destinar a la 
convivencia familiar. Tot això sense perdre de vista el perjudici mediambiental que 
aquest fet provoca. 
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3.5.- L’article 26 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que fa referència als drets en 
l’àmbit de l’habitatge estableix que “les persones que no disposen dels recursos 
suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders 
públics han d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, 
amb les condicions que determinen les lleis”. Doncs bé, la realitat és que els poders 
públics no han establert aquestes mesures perquè cap dels plans d’habitatge que 
han activat ha fet viable l’accés a un habitatge digne a aquestes persones en 
situació més marginal. 

 
3.6.-  Afavorir l'accés a l'habitatge significa, a Catalunya, abordar el problema de 

l'emancipació dels joves. L'any 2007, en la memòria del Pacte Nacional per  
l'Habitatge es dimensionava una quantitat aproximada de 200.000 joves que en 
aquell moment no es podien emancipar per manca d'habitatges al seu abast a 
causa de la inflació dels preus en l'oferta d'habitatges, tant nous com de segona mà 
i tant a compra com a lloguer. A aquesta xifra se li afegien 200.000 joves més que 
es preveia que tindrien aquesta necessitat d’habitatge en els següents 10 anys 
(2007-2016), la qual cosa plantejava un repte total de 400.000 joves necessitats 
d’habitatge. Des del 2008, quan es va col·lapsar el mercat de l'habitatge per manca 
de finançament al comprador, han passat 6 anys, i per tant cal suposar que la xifra 
de necessitats d'habitatge per emancipació dels joves en una edat raonable ha de 
ser, forçosament, molt més elevada. Aquesta situació s'està resolent amb el retard 
en l'edat d'emancipació dels joves o amb l'increment d'habitatges compartits. 

 
3.7.-  Prevenir i pal·liar les situacions de manca d'habitatge obliga necessàriament a 

activar polítiques públiques en dues direccions: dotar d'habitatge als qui no en tenen 
(sense sostre o els qui viuen en situacions d’infrahabitatge), i prevenir que perdin 
l'habitatge els qui encara en tenen. La primera situació és la més punyent i 
intolerable en una societat mínimament solidària, malgrat que, possiblement sigui 
encara la quantitativament menor de totes les necessitats d'habitatge. L'any 2007 es 
van quantificar aquestes necessitats a Catalunya en 6.000 persones sense llar i 
10.000 en situacions d'infrahabitatge, xifres que després de 6 anys de virulenta crisi 
econòmica i social, com alguns episodis que afloren (per exemple al barri del Poble 
Nou de Barcelona) d'una realitat molt més gran i dura però que es manté a l'ombra. 

 
3.8.-  El risc de pèrdua de l'habitatge és el que ha tingut més impacte social degut a que 

la greu crisi econòmica ha afectat el pagament de les hipoteques i ha provocat molts 
desnonaments, i, en menor dimensió, també ha provocat desnonaments per 
impagament del lloguer. L'acció continuada de moltes organitzacions socials,i d’una 
manera destacada la de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) que ha 
demostrat ser la més efectiva en la lluita en situacions concretes i tenir una gran 
capacitat per posar el problema en l'agenda dels mitjans de comunicació, ha permès  
poder arribar i sensibilitzar al conjunt de la població respecte a aquest problema. Si 
a l'any 2007 es preveia que a Catalunya s'haurien d'atendre unes 60.000 famílies 
necessitades d’ajut econòmic per a poder pagar el lloguer o la hipoteca, aquest 
nombre s'ha disparat perquè les xifres que es coneixen de desnonaments judicials 
són només una part del problema, i hi ha una realitat silenciosa no quantificada de 
famílies que van deixant l'habitatge i s'agrupen familiarment per no poder fer front  
als pagaments mensuals, sigui de la quota hipotecària, sigui del lloguer. 
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3.9.-  El més sorprenent (i intolerable) d'aquesta situació és que, en el cas de les 
hipoteques que no es poden pagar, les entitats financeres exigeixen el  
desnonament però mantenen íntegrament el deute financer, amb dos efectes 
perversos que cal assenyalar: 

 
A.- Totes les entitats financeres que han quedat després de la reestructuració 

bancària, bàsicament de les caixes d'estalvis, han rebut injeccions de diner 
públic per tal que el conjunt del sistema financer no s'esfondrés i, en especial, 
l’han rebut les entitats nacionalitzades “de facto”, diner que, fonamentalment, 
s'ha dirigit a amortitzar parcialment o totalment l’import dels crèdits hipotecaris 
fallits. Però aquesta aportació de diner públic no ha anat acompanyada de 
l'exigència a les entitats financeres, per part de l'administració de l’Estat, de 
resoldre les situacions de desnonament via reducció del deute o via 
transformació del vincle usuari-entitat tot convertint-lo en lloguer. Les pràctiques 
de les entitats financeres han estat públicament qualificades com a criminals, 
però la no-acció de les administracions públiques, que, ans al contrari, no han 
afavorint aquestes dinàmiques amb recursos públics, també ha de ser 
qualificada en termes equivalents. 

 
B.- L'exigència del deute a més del de la pèrdua de l'habitatge situa a aquestes 

famílies en una situació de fallida econòmica “de facto”, situació que ha de ser 
resolta des dels poders públics perquè les persones i les famílies no poden fer 
fallida o considerar-se que estan en fallida, doncs no es pot condemnar 
econòmicament de per vida un ciutadà, la seva família i els seus hereus, perquè 
això és una vulneració evident dels drets humans, vulneració que ja ha estat 
denunciada i que ho ha de seguir sent sense defallir fins a capgirar aquesta 
pràctica perversa. En un nivell potencial de possible pèrdua de l'habitatge i de 
fallida econòmica es situen moltes famílies que han fet fins ara mans i mànigues 
per aconseguir pagar la seva quota hipotecària, fins i tot a costa de renunciar a 
coses essencials o de reduir-ne el consum, tal com poden acreditar, per exemple 
en el cas de l’alimentació, moltes escoles que observen dia rere dia les males 
condicions alimentàries amb què arriben les criatures i els adolescents a les 
aules, i les baixes massives que hi ha hagut al servei de menjador. 

 
3.10.-  La legislació que regula les hipoteques i els arrendaments no té en compte el dret 

de les persones a gaudir d’un habitatge perquè ha estat elaborada sota el criteri 
capitalista, sense la més mínima sensibilitat social pel que representa per a la  
persona i la família perdre l’habitatge. Només cal veure que les actuals hipoteques, 
en realitat, son crèdits amb garantia personal; per això davant la la possibilitat de 
devaluació de l’habitatge, el seu titular respon amb els seus béns presents i futurs. 
Pel que respecta a la llei d’arrendaments urbans, tant la de 1994 com la llei 4/2013 
que la modifica parcialment resulta evident que són proteccionistes del dret de 
propietat, deixant al llogater amb la incertesa de disposar de l’habitatge a partir del 
tercer any i repercutint-li totes les despeses derivades de l’habitatge, fins i tot els 
impostos que graven la propietat, i, en molts casos, a més es tracta d’habitatges en 
condicions precàries en relació a les condicions mínimes d'habitabilitat exigibles. 

 
3.11.-  Finalment, poder fer assequible l'habitatge a les persones que no disposen de 

rendes econòmiques suficients per fer front als preus de les ofertes immobiliàries, 
només es pot abordar amb una intensa política pública, recolzada en l'acció 
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d'entitats socials i sense ànim de lucre, que promogui la creació de parcs públics i 
socials d'habitatge de lloguer, amb un lloguer que en tots els casos ha d'estar en 
relació a la capacitat econòmica dels ciutadans que estiguin en aquesta situació. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

 
4.1.- Llibres: 
 
1)  Carta social europea (revisada 1996) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/escrbooklet/Spanish.pdf 
 
2)  Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, Generalitat de Catalunya, 2009 
 
3)  Pacte Nacional per l'habitatge 2007-2016, Generalitat de Catalunya, 2008 
 
4.2.- Altres documents: 
 
1)  El dret a l’habitatge com a dret social: Implicacions constitucionals, de Gerardo 

Pisarello, publicat a la Revista catalana de dret públic, núm. 38-2009 
 
2) La llei del dret a l'habitatge: aspectes més destacats. Carme Trilla Bellart – Revista 

catalana de dret públic, 2009 
 
3)  Derecho urbanístico, derecho a la vivienda y personas sin hogar: nuevos desarrollos y 

perspectivas en España a la vista de las novedades europeas en la materia. Juli Ponce 
Solé, Guillem Fernández Evangelista - Revista de derecho urbanístico y medio 
ambiente, 2010. 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

5.1.  Reconéixer l'habitatge com un dret fonamental, exigible davant els tribunals i no 
una eina de la política econòmica o en el millor dels casos social, com fins ara. 

 
5.2.  Modificar la llei hipotecària , en el sentit que els crèdits personals amb garantia 

hipotecària es converteixin en crèdits hipotecaris purs, on l’única garantia que pugui 
executar l’entitat financera sigui el propi immoble hipotecat. En conseqüència, amb 
la dació en pagament, quedaria resolt el deute. 

 
5.3.  Ajornament dels pagaments de la hipoteca en els casos justificats, en què, els 

deutors no puguin fer front al pagament de les quotes. En aquest casos, i fins un 
termini màxim de 5 anys l’entitat financera només percebria l’interès del capital, 
sense amortització de principal i s’allargaria el termini d’amortització. L’import dels 
interessos podria equivaldre al preu d’un lloguer social. 

 
5.4.  Eliminació de les clàusules sòl de les hipoteques declarant-les nul·les de ple 

dret i exigint que les entitats financeres retornin els imports cobrats indegudament, 
es a dir com si la clàusula sòl no existís, malgrat el risc d'augment dels interessos 
dels crèdits hipotecaris per cobrir aquestes noves contingències. 
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5.5.-  Modificar la llei d’arrendaments urbans en la seva totalitat i distingint entre la 

regulació dels lloguers d’habitatges sumptuosos o de renda lliure i els habitatges de 
renda social. És important incidir en el control del lloguer privat, establint un límit 
equivalent a 1/3 dels ingressos del llogater i amb cobertura pública en cas de 
dificultat econòmica, com per exemple a Alemania. Per als lloguers d’habitatges de 
renda social, a més de limitar l’import del lloguer, s’hauria d’impedir els 
desnonaments en els casos en que resulti provat que el llogater no pot fer front al 
pagament del lloguer. En aquests casos, es podria flexibilitzar el pagament del 
lloguer durant un termini de 6 mesos, en què, el llogater hauria de pagar només 
l’interès legal del diner, aplicat sobre l’import del lloguer. 

 
5.6.-  L’administració hauria de crear un fons soci al per a cobrir temporalment el 

pagament dels lloguers en els casos d’exclusió social i de fallida econòmica familiar, 
de tal manera que les persones en situació absoluta de pobresa, no es quedessin al 
carrer, així com una moratòria pels desnonaments en el període de tardor-hivern, 
com a França. 

5.7.-  Creació d'albergs assistits, amb serveis de neteja i sanitària, per a la resolució  
dels casos de les persones sense sostre, com a mesura temporal fins que es puguin 
inserir en el mon laboral, i disposar d’un habitatge digne. 

 
5.8.-  Cal augmentar la influència del sector públi c en el mercat d'habitatge a través 

de l'augment de la oferta pública d'habitatge, per influir a la baixa sobre els preus 
del mercat privat. A curt termini, la reducció del mercat hipotecari serà bó per anar 
canviant la cultura dels ciutadans sobre l'habitatge i evitar una nova bombolla 
immobiliària. 
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