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FORMACIÓ DE PARCS D’HABITATGE SOCIAL A LLOGUER. 

 

1. PUNT  4 DEL MANIFEST  

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

  
2. TEMÀTICA: Habitatge 

Formació de parcs d’habitatge social a lloguer.- PUNT 4 TEXT DE DEBAT NÚM. 03 (v.1.0) 

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

3.1.-  En el parc d’habitatges de les nostres poblacions n’hi ha de tipus alt, mig i senzill, 
i aquests darrers tenen, en general, una qualitat de construcció bastant deficient. El 
mercat immobiliari ha estat tradicionalment un mercat especulatiu, on els promotors, 
constructors i intermediaris han obtingut plusvàlues desmesurades i la qual cosa ha 
provocat que els adquirents amb menys poder adquisitiu hagin hagut de fer esforços 
extraordinaris per a l’adquisició del seu habitatge i assumir riscos financers, que en 
molts casos, els han portat a la ruïna econòmica. 
 

3.2.-. Des de meitats del segle XX, a l’Estat espanyol es varen dur a terme polítiques 
tendents a facilitar l’habitatge als sectors de població amb menys recursos 
econòmics, i així, el “Ministerio de la Vivienda” va crear els habitatges de “renta 
limitada”, que més tard es van anomenar “viviendas de protección oficial”. En 
ambdós casos, es preveien dos règims d’ocupació: en venda o en lloguer, i, amb 
preus màxims per a cadascuna de les tipologies. 
 

3.3.-  Si bé, al principi, els habitatges de “renta limitada” eren destinats principalment al 
lloguer, amb l’eufòria de l’accés a la propietat, a partir del “desarrollismo” franquista, 
els habitatges del nou règim de “protección oficial”, es van destinar fonamentalment 
a la venda, amb la qual cosa, el parc d’habitatges socials de lloguer va resultar 
totalment insuficient per a cobrir les necessitats dels sectors econòmicament més 
desafavorits. A més, la política de preus establerta als diferents plans quadriennals 
d'habitatge, si bé va facilitar l'accés a l'habitatge, de sectors socials amb rendes 
estables, no va permetre aquesta mateixa opció d’accés a l’habitatge, a les classes 
més desafavorides. 
 

3.4.-  La realitat actual és que s’ha produït, i segueix produint-se, un incompliment de 
l’art. 47 de la Constitució Espanyola que estableix que “Todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una vivienda digna i adecuada”, només cal veure les 
persones afectades per les hipoteques, que han estat desnonades per no poder fer 
front al pagament de les quotes. 
 

3.5.-  És evident, que és urgent que les administracions donin resposta a les necessitats 
d’habitatge dels sectors més desfavorits: les persones sense recursos o amb 
recursos limitats, els grups d’exclusió social, els joves que volen emancipar-se i les 
persones de la tercera edat; sectors tots aquests que han estat oblidats pels 
inversors privats i, el que és encara més greu, per les administracions, que tenen 
l’obligació de donar-los una solució. La urgència en la creació de parcs públics 
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d'habitatges a lloguer és màxima; a curt termini, actuant sobre el que ja està 
urbanitzat i construït, a mig termini, canviant les regles de joc sobre el repartiment 
de les plusvàlues que genera l'urbanisme, i a llarg termini, controlant els efectes 
urbanístics sobre el mercat potencial del sòl. 

 
3.6.-  Cal tenir en compte que les polítiques d’habitatge, que s’han dut a terme des del 

darrer terç del segle passat, han afavorit l’habitatge en règim de propietat, en 
detriment de l’habitatge en règim de lloguer, i precisament ha estat així perquè 
davant la gran demanda d’habitatge que hi havia en aquells moments els va 
convenir fer promocions de venda ràpida, que, malgrat que generaven puntualment 
un benefici econòmic més reduït, permetien iniciar una nova promoció ràpidament i 
d’aquesta manera fer girar de nou la roda del negoci, obtenint benefici a cada volta.  
 
Aquest procés, iniciat pels promotors privats durant l’època de política paternalista 
del franquisme, que tenia l'objectiu explícit d'eliminar la conflictivitat social convertint 
en propietaris les classes populars, posteriorment s'ha mantingut i fins i tot s’ha 
augmentat durant el règim democràtic, i ha comportat el capgirament de la situació 
del règim de tinença d’habitatges per part dels ciutadans, com ho demostra el fet 
que a finals dels anys cinquanta el 80% dels habitatges eren de lloguer i actualment 
aquest percentatge tot just arriba al 20%. 
 

3.7.-  L’habitatge social de lloguer implica una inversió a llarg termini i un risc 
d’impagament dels lloguers, que els promotors privats no han volgut assumir, i, el 
que és més greu, que els promotors públics tampoc, malgrat que en molts casos 
havien obtingut el sòl de forma gratuïta, en virtut de la legislació que regula els nous 
plans urbanístics. Per tant, cal renovar completament el marc jurídic de la gestió 
dels parcs d’habitatge públics, però, alhora, també la mentalitat de molts usuaris de 
béns públics o socials que consideren que no els afecta el compliment de les regles 
del bon ús i manteniment dels habitatges o el compliment de les obligacions 
contretes. 
 

3.8.-.  La legislació urbanística que regula l’ús del sòl a Catalunya des de l'any 2002 
(primera llei catalana d'urbanisme), contempla unes obligacions urbanístiques en 
pro de l’habitatge social. Concretament estableix que un percentatge dels nous 
habitatges, que generin els nous plans urbanístics municipals es destinin a  
habitatge protegit (que és la figura clàssica de la política d'habitatge, a Espanya, des 
de 1983); això sí, en uns percentatges molt inferiors al que estableixen altres 
legislacions autonòmiques, com per exemple la del País Basc, des de principis dels 
anys 90. Com a resultat d'aquesta obligació, hi ha actualment moltes reserves de 
sòl per a la construcció d'habitatges, sota algun règim de protecció, en aquells 
municipis que han renovat el seu planejament urbanístic, però són en la seva major 
part sòls pendents de ser gestionats i urbanitzats, que són processos que el mateix 
planejament urbanístic deixa a les mans dels propietaris del sòl. 
 

3.9.-  La paradoxa que s'ha creat aquest mateix any, per part del Govern d'Espanya, 
és que aquestes reserves de sòl, que eren un primer pas per garantir a mig i llarg 
termini poder disposar de sòls per a les polítiques públiques d'habitatge, no serviran 
de res amb la desaparició de la figura de l'habitatge protegit, tal com s'ha fet en el 
pla quadriennal 2013-2016, que ara es diu de rehabilitació, regeneració i renovació 
urbanes, on s'ha eliminat la figura de l'habitatge protegit i no se’n crea cap altra que 
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garanteixi la construcció de nous habitatges a preus assequibles, sigui en venda o 
en lloguer. Amb un simple decret, s'ha acabat amb 100 anys d'història de les 
polítiques públiques d'habitatge, des de les cases barates de 1911. El mercat 
decidirà, i ja sabem com decideix el mercat immobiliari al nostre país. 
 

3.10.-  La qüestió central en urbanisme és qui s'apropia de les plusvàlues sobre el valors 
del sòl que es generen quan es fa un procés d'urbanització i edificació, procés per 
mitjà del qual es crea un nou espai urbà o es transformen espais urbans ja  
existents. Al nostre país, la normativa sobre urbanisme sempre s'ha fonamentat en 
que aquesta plusvàlua pertany, en un 90%, als propietaris del sòl, als quals -i com a 
contrapartida a una decisió que és pública, la del dret a urbanitzar- se’ls fa assumir 
la totalitat dels costos d’urbanització obligats per la llei: urbanitzar els carrers i els 
espais públics, i cedir el sòl per a equipaments. 
 

3.11.-  Aquest model és insostenible de cara al futur i, per tal que els ajuntaments 
puguin complir la obligació d'intervenir directament en el mercat de sòl amb la 
compra anticipada a l'entorn de les ciutats i també dins de les àrees urbanitzades, 
avançantse al seu creixement o transformació i per tant, recuperant la inversió quan 
es produeixi la plusvàlua, s'ha de capgirar, en la línia dels models que apliquen els 
països europeus més avançats, per mitjà de dues vies alternatives: 1) establint per 
llei que aquesta plusvàlua urbanística és pública i els hi correspon als ajuntaments 
(per exemple, capgirant la proporció 90-10 a favor del interès públic), o bé 2) 
multiplicant per tres, o més, l'actual finançament dels ajuntaments (fins al nivell 
alemany o nòrdic, que disposen d’entre el 45 i el 55% dels recursos públics, per tal 
que puguin cumplir l’obligació d'intervenir directament en el mercat del sòl, amb la 
compra anticipada a l'entorn de les ciutats i també, dins de les àrees urbanitzades, 
avançant-se al seu creixement o transformació i per tant, recuperant la inversió, 
quan es produeixi la plusvàlua. Cal indicar aquí la importància dels efectes fiscals 
d'aquest canvi, que permetrien evitar el pou de diner negre que és el mercat del sòl 
així com el trencament dels riscos de corrupció dels gestors públics, basat en la 
discrecionalitat en l'atorgament d'aquestes plusvàlues a través dels plans 
urbanístics. 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

 
4.1.- Llibres: 
 
1)  La burbuja inmobiliaria española CAMPOS ECHEVARRIA, J.L. (2008). Barcelona, Marcial 

Pons. 
 
2)  El modelo inmobiliario español y sus consecuencias NAREDO J.M. (2010). Boletín CF+S 44 
 
3)  La política de vivienda en una perspectiva europea comparada TRILLA BELLART, C. (2001), 

Fundación la Caixa, Barcelona. 
 
4.2.- Altres documents: 
 
1)  BURRIEL de ORUETA, E. (2008) La “década prodigiosa” del urbanismo español (1997-2006). 

Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. 
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Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de mayo de 
2008. 

 
2)  RODRÍGUEZ LÓPEZ, J. (2009) Auge y derrumbe del mercado de la vivienda en España. 

Economistas, Año 27, núm. Extra 119, 2009 pp. 78-88. 
 
 
5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

5.1.-  L'habitatge social ha de ser el tipus d’habi tatge dirigit a la majoria de la 
població ,  

 
Deixant l'habitatge dotacional per a situacions d'emergència. L'acció pública ha de 
ser conduïda sota el criteri de subsidiarietat i ha de correspondre, en primera 
instància, als ajuntaments (fusionats i reformats) sota el principi de la solidaritat 
urbana.  
 
Aquest parc d'habitatges socials hauria de ser, com a mínim, el 20% del total 
d'habitatges de primera residència, incloent–hi els habitatges públics i els habitatges 
fets per promotors socials. i sempre per a lloguer, mai per a la venda. Cal asegurar 
unes ràtios mínimes d'inversió en habitatge en els pressupostos de la Generalitat i 
dels ajuntaments en funció de la població i les necessitats socials d'habitatge. 
 

5.2.-  Actuar prioritàriament sobre els habitatges desocupats ,  
 

Que són un gran potencial amb un termini immediat per al seu ús, atès que la 
generació d'habitatge nou requereix tràmits i processos més complexos i, per tant, 
terminis més llargs.  
 
Aquí caldrien dos tipus d’accions: una a aplicar sobre els habitatges de propietat 
privada i una altra sobre els habitatges propietat d'entitats financeres que han estat 
rescatades amb diners públics, és a dir, amb els diners dels ciutadans. 
 
Respecte als habitatges de propietat privada, cal, d’una banda, una pressió fiscal 
progressiva i, d’altra, crear subvencions per tal d’incentivar els propietaris a llogar-
los a un preu social. En qualsevol cas, tota la gestió dels lloguers i de les 
subvencions haurien d’estar controlades per les administracions públiques, per tal 
evitar fraus.  
 
Respecte als habitatges propietat d’entitats financeres, que han rebut ajuts públics, 
especialment els de la SAREB, haurien de ser intervinguts, per a destinar-los a 
lloguer social, gestionats per l’administració pública. 

 
5.3.-  Creació d’un parc d’habitatge social ,  
 

Mitjançant la modificació legislativa corresponent, que permeti que els drets 
urbanístics i les seves plusvàlues siguin públiques en un 90%, contràriament al 
marc actual, que l'atorga als propietaris del sòl.  
 
Això és del tot necessari, perquè el problema de base, per a la construcció 
d’habitatge social nou, és que no hi ha un patrimoni significatiu de sòl públic, per a 
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crear aquest parc, i, per aquest motiu, cal una modificació radical de la legislació 
urbanística, que permeti a les administracions públiques disposar dels sòls -
prioritàriament els ja urbanitzats- que estiguin en mans d'entitats financeres que han 
rebut ajuts públics, especialment la SAREB, mitjançant la intervenció de 
l’administració en la seva gestió.  
 
Finalment, els sòls que per la seva posició territorial no siguin útils per a habitatge 
social, s’haurien de posar al servei de polítiques agràries, ambientals o de paisatge. 

 
5.4.-  Màxim recolzament als promotors socials d'ha bitatge , 
 
  Especialment a les cooperatives, fundacions, etc., per tal que impulsin i facin viable 

la creació d’aquests parcs d’habitatges socials. La gestió i el manteniment d'aquests 
parcs requeriran modificacions legislatives, per tal de garantir la seva rendibilitat 
social i la seva viabilitat econòmica. 

.  
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