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El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona reclama 

prioritzar la promoció d’habitatge assequible i ajuts al  

lloguer i per l’impagament de l’hipoteca 

 

 

» Aquest òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 

mostra la seva preocupació sobre el futur de les polítiques socials d’habitatge. 

 

» El Consell reclama que els habitatges i els metres quadrats de sòl de la "Sociedad de 

Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)" es 

destinin a polítiques socials d’habitatge.  

 

» L’Informe de situació del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 revela que 

Barcelona compta amb 10.022 habitatges protegits de lloguer, dels quals 1700 son de 

lloguer social. 

 

» Així mateix i des de la creació de la taula d’emergències socials al 2009, s’han 

adjudicat un total de 509 habitatges per emergències socials. 

 

El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, reunit en sessió plenària, ha aprovat una 

declaració on mostra la seva preocupació sobre el futur de les polítiques socials d’habitatge i on 

alerta que els alts índexs d’atur, endeutament, precarietat i pobresa estan empitjorant la crisi 

residencial acumulada des de fa anys al nostre país estan posant en perill l’accés a l’habitatge i 

el seu manteniment. 

 

El Consell, creat en el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, és l’òrgan consultiu i de participació de les polítiques 

d’habitatge de la ciutat. Presidit pel tinent d’alcalde Antoni Vives, en el Consell hi participen 

representants d’entitats, associacions, fundacions sense ànims de lucre, sindicats, 

cooperatives, Col·legis professionals i promotors. 

 

El Consell considera que s’han de prioritzar les polítiques socials d’habitatge que contemplin la 

promoció d’habitatge assequible, ajuts al pagament del lloguer o prestacions d’especial 

urgència en casos d’impagament del lloguer o l’hipoteca, així com les alternatives d’habitatge 

adreçades a persones i col·lectius més vulnerables. Per tant, segons el text, no només s’han de 

mantenir aquestes polítiques socials sinó que s’han de garantir, promocionar i fomentar.  

 

En la declaració, el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona considera que les 

administracions corresponents s’han de comprometre a destinar els habitatges i els metres 
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quadrats de sòl de la "Sociedad de Gestión de Activos procedents de la Reestructuración 

Bancaria (SAREB)" a polítiques socials d’habitatge.  

 

El Consell també alerta dels riscos que suposen les polítiques estatals  impulsades recentment 

pel Ministeri de Foment. D’una banda, alerta que l’article 35 del Reial Decret Llei 20/2012, 

contempla la supressió dels ajuts a la subsidiació dels préstecs recollits en el Pla Estatal 

d’Habitatge 2009 – 2012 i per tant adverteix a la població i les autoritats polítiques estatals, que 

la retirada dels ajuts ja concedits pot deixar a les famílies beneficiàries d’habitatges amb 

protecció oficial en situació de vulnerabilitat i a les promotores d’habitatge assequible en risc de 

caure en situació d’insolvència.  

 

Així mateix la declaració posa de relleu la necessitat de promoure polítiques que garanteixin la 

viabilitat econòmica de les futures promocions d’habitatge social, les línies generals de les 

quals, no queden reflectides al Pla d’Infraestructures, Transports i Habitatge (PITVI) 2012-2024 

del Ministeri de Foment ja que només contempla que el promig anual dels recursos destinats a 

polítiques d’habitatge de tots els anys, no arribi a 1.000 milions d’euros en termes corrents a tot 

l’Estat.  

 

Informe de situació del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 

 

Segons l’informe presentat ahir al Consell, l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat des de l’any 

2008 fins ara 8.500 habitatges protegits, que o bé han estat finalitzats o es troben en procés de 

construcció. Entre aquests, cal destacar la nova tipologia de dret de superfície amb 954 

habitatges - un 80% han estat promoguts pel Patronat Municipal de l’Habitatge - i  els 882 

dotacionals amb serveis per a gent gran - també promoguts pel PMHB. 

 

Pel que fa a les polítiques de foment al lloguer, en aquest període s’han concedit 104.108 ajuts 

al lloguer, dels quals 24.308 corresponen a aquest any 2012.D’aquests programes d’ajuts, i 

entre gener i novembre del 2012 destaquen els 18.921 ajuts corresponents a la Renda Bàsica 

d’Emancipació, 3.491 al programa de lloguer just finançat per la Generalitat, 692 han estat 

prestacions econòmiques d’especial urgència ( ajuts a fons perdut de caràcter personal que 

dóna la Generalitat de Catalunya) i 1.200 ajuts al lloguer dels habitatges per a gent gran que 

financia l’Àrea de Qualitat Vida, Igualtat i Esports. 

 

L’informe, per primera vegada, fa una radiografia del parc d’habitatges protegits de lloguer i 

lloguer social existents a la ciutat. Barcelona compta amb 10.022 habitatges protegits de 

lloguer, dels què aproximadament un 60% és administrat pel Patronat Municipal de l’Habitatge i 

la resta per altres operadors públics com Focivesa, Agència de l’Habitatge de Catalunya i 

Regesa,així com fundacions i promotors privats. D’aquests 10.022 habitatges, més de1.700 

són de lloguer social., als que l’Ajuntament destina una subvenció de 2.747.748€. 
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Així mateix i des de la creació de la taula d’emergències socials al 2009, s’han adjudicat un 

total de 509 habitatges per emergències socials, el 80% des quals relacionats amb  la 

incapacitat de pagar el lloguer. Dels 215 expedients que s’han tramitat enguany, 156 s’han 

resolt a favor amb la concessió d’un habitatge d’emergència. 

 

El Consell també va informar dels nous serveis que s’ofereixen a  les Oficines d’Habitatge, com 

el servei de mediació en lloguer. En funcionament des d’aquesta tardor en 30 casos, les 

oficines han actuat com a mediadores entre arrendador - propietari i l’arrendatari – llogater per 

intentar trobar una solució satisfactòria per fer front als deutes futurs o presents en el pagament 

de rendes del lloguer del seu habitatge habitual.  

 

L’altre nou servei ofert per les oficines d’Habitatge ha estat l’ofideute, el servei d’informació i 

assessorament adreçat a les famílies que no poden fer front al pagament dels préstecs 

hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal. 

L’objectiu principal és evitar els desnonaments provocats per la falta de pagament dels crèdits 

hipotecaris. En el que portem d’any s’han tramitat 262 expedients. 

 

 


