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COMPLIMENT DE LA FUNCIÓ SOCIAL DE LA PROPIETAT. 

 

1. PUNT  4 DEL MANIFEST  

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

 
2. TEMÀTICA: Habitatge 

Compliment de la funció social de la propietat - PUNT 6 TEXT DE DEBAT NÚM. 02 (v.1.0) 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

3.1.-  La propietat del sòl ha de complir una funció social per tal de garantir el dret de totes 
les persones a disposar d’un habitatge digne on poder desenvolupar el cicle vital, 
tan personal com familiar. És totalment imprescindible per a la realització personal 
de l’ésser humà disposar d’un lloc on néixer, viure i morir dignament. 

 
3.2.-  Aquesta funció social de la propietat del sòl, que contempla i reconeix la legislació 

urbanística, és sorprenentment absent en tot allò que es refereix a la propietat dels 
immobles, un tipus de propietat que sembla “intocable”, talment com si no fossin 
béns que haguessin de complir aquesta funció social i, per tant, ser susceptibles de 
regulacions específiques i d’una gestió de control per part de les administracions 
públiques, la primera de totes la dels municipis. 

 
3.3.-  Resulta alliçonador saber que l’única regulació legislativa que va limitar el dret de la 

propietat dels immobles, i que establia uns procediments per tal de donar 
compliment a la funció social de la propietat, va ser el Decret de municipalització de 
la propietat urbana del Govern de la Generalitat de l’11 de juny de 1937. En 
essència, es contemplaven quatre situacions de la propietat immobiliària: les finques 
utilitàries,  ocupades pels seus propietaris i als quals no els afectava el Decret; les 
finques lucratives ocupades per persones alienes a canvi d’una contraprestació 
econòmica (lloguer); les finques filantròpiques ocupades per persones alienes sense 
cap contraprestació econòmica (precaristes), i, finalment, els solars edificables. La 
municipalització afectava els solars edificables i les finques lucratives que rendien  
als seus propietaris quantitats superiors a les que es fixaven en el mateix Decret. 
Per a la gestió del patrimoni municipalitzat es creaven les Caixes Immobiliàries 
Municipals, que havien de compensar els propietaris per mitjà d'unes cèdules 
immobiliàries que donaven dret a una amortització del 4% durant 25 anys. 

 
3.4.-  Lamentablement, després de 76 anys, dels quals, els darrers 36 hem presumit de 

viure en democràcia, la propietat urbana lucrativa i no utilitària (en expressió del 
Decret del 37) continua sent un mitjà lucratiu i d’especulació a les mans d’un reduït 
sector de la població i que va en detriment dels recursos econòmics de les famílies 
que no disposen d'habitatge en propietat. Cal tenir present que en el parc  
d'habitatges de lloguer les rendes acumulades per l'explotació pels seus propietaris 
d’aquests béns immobles no tenen, en la majoria de casos, cap relació justa amb la 
quantia de les amortitzacions necessàries per cobrir les inversions efectuades en la 
seva construcció o manteniment, doncs la major part de les finques ja han estat 
amortitzades vàries vegades al llarg de la seva història, i això malgrat el període de 
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congelació dels lloguers durant una etapa del franquisme. Tampoc hi ha cap relació 
lògica entre els preus dels lloguers i les possibles amortitzacions pendents o les 
obligacions d'inversió en manteniment o millora de les finques, sinó que és la lògica 
“del mercat” la que estableix el preu del contracte sobre un bé que és essencial per 
viure. 

 
3.5.-  Es tracta, per tant, d'una situació d'explotació econòmica continuada feta pels 

propietaris rendistes (i improductius des del punt de vista econòmic) contra uns 
usuaris que assumeixen com poden la càrrega econòmica del lloguer per tal de  
poder disposar d'un bé bàsic com és l'habitatge. Aquests usuaris corren, a més, el 
risc de perdre l'habitatge per no poder fer front al pagament del lloguer contractat, 
tant sigui per una fluctuació en la seva economia o, simplement, perquè als tres 
anys, el propietari no vulgui renovar el contracte a la mateixa persona o al mateix 
preu de lloguer del contracte anterior. Aleshores, quin projecte de vida, mínimament 
estable, es poden plantejar els llogaters amb aquestes condicions ? 

 
3.6.-  Tenint present les necessitats d'habitatge de grups socials cada cop més amplis, 

resulta totalment incongruent i dramàtic el fet que hi hagin habitatges desocupats, 
sense ús. Una primera qüestió és la de la quantificació i localització precisa 
d'aquests habitatges desocupats, que les administracions públiques -començant per 
la majoria dels ajuntaments- no volen abordar, quan per mitjà de les companyies 
concessionàries dels serveis públics d'aigua, energia elèctrica o gas seria molt 
senzill determinar l'ús real dels habitatges. 

 
3.7.-  Respecte al tema dels habitatges desocupats es plantegen en aquest moment dues 

situacions, la de les propietats de persones físiques o jurídiques no financeres, i la 
de les propietats de persones jurídiques financeres, és a dir, bancs i caixes. El cas 
dels habitatges desocupats en mans d'entitats financeres es especialment sagnant, 
perquè en una bona part es tracta d'habitatges de nova construcció acabats en el 
període de la bombolla Immobiliària. A Catalunya, quan el màxim històric havia estat 
la xifra de 80.000 habitatges iniciats en un any, l'any 2006 es va iniciar la 
construcció de 120.000 habitatges, mentre que l'any 2012 van ser 5.300 i la previsió 
del 2013 era de només 3.600, és a dir, un 3% del que es construïa fa només 7 anys 
i amb una caiguda del 97% en la promoció immobiliària residencial. L'estimació de 
la Generalitat de l'any 2012 va ser que hi havia més de 80.000 habitatges nous 
sense ser venuts o llogats. Per tant, es tracta d'uns habitatges en perfectes 
condicions per ser ocupats i satisfer les necessitats peremptòries d'habitatge de 
molts sectors socials, en primer terme els desnonats per impagaments d'hipoteques 
o de lloguers. Però als habitatges buits en aquesta situació s'hi han d'afegir els 
moltíssims habitatges usats que per manca de pagament del crèdit hipotecari han 
passat a ser propietat d’entitats financeres, i del nombre dels quals no disposem de 
xifres globals tot i que són moltíssims, tal com es pot deduir de les moltes ofertes de 
venda d’habitatges usats que presenten les empreses de gestió immobiliària que els 
bancs i caixes més importants han creat per donar sortida a aquest enorme 
patrimoni acumulat (com per exemple, la de l'anunci de Solvia, del Banc de 
Sabadell, que parla -ell solet- de disposar de 10.000 habitatges a la venda) 

 
3.8.-  És una situació d'una injustícia social sense precedents que les necessitats 

d'habitatge siguin tan enormes i punyents (vegeu el text de debat núm. 1 sobre “fer 
efectiu el dret a l'habitatge”) i que, al mateix temps, existeixi un parc d'habitatges 
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sense ús d'unes dimensions desconegudes fins ara. És una vergonya, a retreure als 
governants d'aquesta negra etapa que estem vivint, que l'acció més important que 
han realitzat hagi estat que, amb diner públic, hagin finançat a bancs i caixes el 
valor total o parcial dels crèdits hipotecaris concedits i no recuperats, operació feta 
amb la intenció d’evitar la fallida del sistema financer privat però oblidant totalment 
l’exigència a les entitats financeres d’una contrapartida fonamental per a mantenir i 
garantir la funció social de la propietat, com ho seria la d’haver-se reservat el control 
de la gestió d’aquest parc immobiliari per destinar-lo a satisfer les necessitats 
socials d'habitatge. 

 
3.9.-  Aquesta situació es produeix també pel que fa a les grans quantitats de propietat de 

sòl que han acabat a les mans d'entitats financeres a causa de l’impagament de 
crèdits a la compra de sòl per part de promotors immobiliaris o, directament, 
d’especuladors. Es tracta de la segona cara dels efectes de la bombolla immobiliària 
financera, que és menys visible que els edificis i habitatges buits però no menys 
important des del punt de vista de la fallida financera. Són sòls de tot tipus: 
urbanitzats (solars edificables, molts d'ells en zones centrals de les ciutats), o aptes 
per a ser urbanitzats d'acord amb els plans urbanístics municipals vigents, o 
senzillament, sòls rústics a l'espera de ser requalificats, de manera legal o 
fraudulenta per la via de la corrupció dels gestors locals. És un patrimoni que, en 
part, podria ser efectiu per construir-hi habitatges (socials) de manera immediata, 
quan es tracta de solars urbanitzats, i, a mig termini, podria ajudar al 
desenvolupament de nous sectors urbans amb presència massiva d'habitatge 
assequible a les rendes dels ciutadans. La inacció dels poders públics també en 
aquest aspecte ens està hipotecant el futur urbanístic. 

 
3.10.-  La funció social de la propietat ha d'incloure, també, el fer complir la responsabilitat 

ambiental per mitjà de la exigència efectiva de l’eficiència energètica dels edificis i 
habitatges, perquè tots els estudis recents assenyalen que una part molt important 
de l'excés de consum energètic es produeix en els edificis que ja estan construïts i 
en els quals no s’ha tingut en compte l’exigència d’aquesta eficiència. El certificat 
d'eficiència energètica que s'ha començat a demanar és un primer pas tímid, sense 
conseqüències per a la propietat, en no requerir millores a curt termini i en cas de 
nivells baixos d'eficiència. Manca encara regular que quan aquestes millores en el 
bé immoble es produeixin no siguin els llogaters els que assumeixin els costos de 
les inversions a realitzar, ja que la part més important de les millores passen a 
formar part del patrimoni immobiliari de la propietat. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

 
4.1.- Llibres: 
 
1)  L'habitatge a Catalunya 2007, Generalitat de Catalunya, 2010 
 
2)  34 kgs. de CO2, Generalitat de Catalunya, 2009 
 
4.2.- Altres documents: 
 
1)  Municipalització de la propietat urbana, de J. Grijalbo i F. Fábregas. 1937 
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2)  El decret de municipalització de la propietat urbana de 1937 – La seva aplicació en 

la ciutat de Barcelona, de Sergi Florences i Coca. 
 
3)  La mediación en vivienda. Una experiencia de mediación multicultural, Carme Trilla 

Bellart - Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, Nº 39, 2012 
 
4) La renta de la tierra: los precios del suelo y la especulación inmobiliaria en España. 

Luis M Jerez Darias, Víctor O. Martín Martín - Nimbus: Revista de climatología, ,… 
2011. 

 

5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

5.1.  Accions sobre habitatges desocupats:  
 

Consistents, d’una banda i respecte als habitatges sense ús de les entitats 
financeres que han rebut ajuts públics a través del rescat financer, a forçar que 
aquests habitatges es destinin a lloguer social per mitjà de la intervenció pública en 
la gestió d'aquest patrimoni de les entitats; i, per altra banda, a exercir pressió fiscal 
sobre les propietats urbanes de persones físiques o jurídiques no financeres que 
mantinguin habitatges desocupats per tal d’aconseguir forçar la seva ocupació 
mitjançant una contraprestació econòmica o pel sistema de masoveria urbana, amb 
ajuts públics, quan el lloguer tingui finalitats socials. S'ha d'evitar la venda dels 
immobles residencials i habitatges de la SAREB, i posar-los al servei d'una 
estratègia pública d'habitatge. 
 

5.2.-  Nova llei de regulació dels habitatges en ar rendament :  
 

Establint uns terminis de lloguer de, com a mínim ,10 anys, controlant de manera 
efectiva que els habitatges realment reuneixin les condicions d’habitabilitat i 
d'eficiència energètica exigibles, i limitant l’import del lloguer, segons els ingressos 
dels usuaris, seguint, per exemple, el model alemany, on s'estableix un límit en 1/3 
dels ingressos i amb cobertura pública en cas de dificultat econòmica a través de 
l'acció de mediació. Establir els controls directament sobre la propietat o els seus 
agents de gestió, tals com els administradors de finques o els agents de la propietat 
Immobiliària. 
 

5.3.-  Deducció fiscal del lloguer d'habitatge de p rimera residència i aplicable només 
per sota d'uns nivells màxims de renda: 

 
Deduccions superiors a les de la compra de l'habitatge, a la inversa del que s'ha 
vingut fent fins ara. 
 

5.4.-  Contemplar altres formes d’ocupació dels hab itatges : 
Com per exemple el contracte de masoveria urbana, segons el qual, el propietari 
cedeix l’ús al masover i aquest, com a contraprestació a l’ús, assumeix l’obligació de 
realitzar determinades reparacions o millores en l’habitatge. Aquesta forma 
d’ocupació permet que persones a l’atur i amb recursos molt limitats, puguin gaudir 
d’un habitatge sense haver de pagar un lloguer mensual durant un temps acordat. 
 



 
5 PUNT 4 DEL MANIFEST 

punt 4 text 02 (v1.0) 

5.5.-  Fer complir la responsabilitat mediambiental  a la propietat immobiliària : 
 

Exigint el compliment de l’eficiència energètica dels edificis i habitatges, incentivant 
fiscalment els qui compleixin els nivells més alts, i establint una amortització màxima 
de 10 anys de les obres que s'hagin de realitzar. Si les obres de millora es fan a 
càrrec dels llogaters, s’haurà de compensar el seu cost aplicant una reducció 
proporcional en el preu del lloguer durant una part o tota la vigència del contracte, 
segons s’acordi entre les parts. 

 

.  
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