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S’ha constatat que la probabilitat de tenir mala salut 
percebuda en les persones afectades per la hipoteca 
gairebé triplica la de la població catalana. En concret, el 
percentatge d’homes enquestats que va declarar tenir 
mala salut (salut regular o dolenta) va ser d’un 40% 
mentre que aquest percentatge és d’un 15% en el global 
dels homes catalans. Pel que fa a les dones gairebé un 
55% va declarar patir mala salut; aquest percentatge 
representa un 19% del total de dones catalanes. Pel que 
fa a la salut mental, els resultats encara van ser més 
impactants. Entre les persones afectades per la hipoteca, 
un 84% dels homes i un 91% de les dones tenien mala 
salut mental, mentre que en el global de la població 
catalana aquests percentatges són de prop d’un 10% i 
15%, respectivament. Aquest estudi ha evidenciat que les 
persones amb problemes per fer front a la hipoteca i en 
processos d’execució hipotecària tenen pitjors indicadors 
de salut que la població general catalana. Són necessàries 
i urgents polítiques públiques, com ara el lloguer social, els 
mecanismes de segona oportunitat i la dació en pagament, 
per tal de revertir aquesta situació.

Introducció
L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’estat de salut de 
les persones amb problemes per fer front a la hipoteca a 
Catalunya, representades pels membres de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), i comparar-lo amb el de la 
població general. Un objectiu secundari és mesurar l’estat 
de salut de les persones de la PAH en les diferents etapes 
del procés d’execució hipotecari. 

A continuació es revisen els aspectes relacionats amb 
la crisi, l’habitatge i les polítiques d’habitatge al nostre 
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bé, en el cas de les hipoteques el tema és més greu, ja que 
només un petit percentatge n’obté la dació en pagament 
(per exemple, un 39,7% el 2014), cosa que implica en 
molts casos mantenir el deute tot i haver hagut de deixar 
l’habitatge (Banco de España, 2015).

Polítiques i mesures de l’Administració davant de la crisi  
de l’habitatge
Fins al moment actual les respostes de l’Administració 
davant d’aquesta crisi de l’habitatge no han aconseguit 
solucionar el problema, ja que les mesures adoptades a 
nivell estatal són insuficients. Per exemple, l’any 2012 
es va aprovar el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, 
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos. Aquest decret implicava un «codi de bones 
pràctiques bancàries» que tenia com a objectiu protegir 
les famílies afectades amb mesures com les dacions en 
pagament negociades. No obstant, el caràcter voluntari 
de la mesura, la falta de normes que obliguessin al 
compliment per part de les entitats financeres i les estrictes 
condicions exigides a les famílies per acollir-se als beneficis 
van fer que aquesta mesura fracassés (Pisarello, 2013). 
Una situació similar va ocórrer amb el Reial Decret Llei 
27/2012, de 15 de novembre, el qual, més que renegociar el 
deute, pretenia aturar temporalment els desallotjaments 
de les famílies més vulnerables. Les difícils condicions 
per acollir-se a la moratòria, així com altres aspectes més 
controvertits, com l’obligació de les famílies d’acudir a la 
mateixa entitat financera que les havia desallotjat per tal 
de sol·licitar un habitatge, van fer novament la mesura 
insatisfactòria. Posteriorment, l’any 2013, es va aprovar la 
Llei 1/2013, de 14 de maig, com a alternativa a la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) sorgida l’any 2010 quant a la 

entorn i també l’efecte del procés de desnonament en la 
salut, per posteriorment seguir amb la metodologia, els 
resultats i les conclusions de l’estudi.

La crisi econòmica i el seu impacte en l’habitatge a l’Estat 
espanyol
Amb l’esclat de la crisi de les hipoteques subprime l’any 
2007, la gran restricció del crèdit a nivell internacional 
va afectar fortament el sector immobiliari espanyol, que 
havia estat posicionat com un dels sectors més importants 
en l’economia del país. Paral·lelament, es va produir un 
progressiu augment de la desocupació, d’un 8% l’any 
2007 a un 26,6% durant el segon trimestre del 2013, i la 
resultant incapacitat de pagament de l’habitatge per part 
de milers de famílies, moltes sobreendeutades a causa 
de la liberalització del crèdit durant els anys del boom 
immobiliari (Alemany et al., 2013).

Aquesta situació ha provocat que la pèrdua de l’habitatge 
s’hagi convertit en un problema social greu (Daponte, 
Mateo, & Vásquez-Vera, 2016). Entre el 2008 i el tercer 
trimestre del 2015, a l’Estat espanyol, es van iniciar 630.896 
procediments d’execució hipotecària, van ser ordenats 
430.403 desnonaments i 276.186 executats. La majoria es 
van correspondre amb habitatges habituals (per exemple, 
un 77% en el període 2013-2014) (Banco de España, 2015; 
Consejo General del Poder Judicial, 2015). No obstant això, 
aquesta situació no només afecta les persones amb deutes 
hipotecaris, sinó que també afecta les que ja no poden fer 
front al lloguer. De fet, en el període 2013-2015 un 54,3% 
dels desnonaments duts a terme van ser per impagament 
del lloguer, mentre que un 41,2% ho va ser per execucions 
hipotecàries (Consejo General del Poder Judicial, 2015). Ara 
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proposta de llei de regulació de la dació en pagament, 
de paralització dels desnonaments i de lloguer social, la 
qual va ser rebutjada pel parlament espanyol. Aquesta 
Llei 1/2013 va introduir una altra sèrie de mesures per 
reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Entre elles, 
la flexibilització de les condicions que havien de complir 
les famílies per accedir a la paralització del desnonament 
(particularment l’augment del límit d’ingressos percebuts), 
la inclusió de mesures per protegir els avaladors, la 
limitació dels interessos derivats del retard del pagament 
de la hipoteca, la prohibició del venciment anticipat del 
deute fins que no s’haguessin produït tres impagaments, 
una regulació més gran del mercat hipotecari, etc. No 
obstant això, no es va guanyar el favor de la comunitat ja 
que, tot i presentar-se com una alternativa a la ILP per part 
del Govern, va tancar la porta a la possibilitat de regular 
una dació en pagament generalitzada i va deixar fora la 
majoria de les idees de la ILP (Agüero Ortiz, 2013). En els 
últims temps hi ha experiències prometedores com és 
el cas de la Iniciativa Legislativa Popular sobre mesures 
contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica 
convertida en llei a Catalunya (Llei 24/2015), la qual, 
lamentablement, ha estat recentment paralitzada pel 
Tribunal Constitucional, o les mesures a nivell local que 
cada vegada més ajuntaments estan desenvolupant.

La resposta social al problema: la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca
Davant d’aquesta falta de respostes per part de 
l’Administració, les persones afectades, i les solidàries amb 
aquesta situació de crisi de l’habitatge, s’han organitzat 
com una alternativa per a les famílies afectades per la crisi 
i els problemes per fer front al pagament de l’habitatge. De 

fet, hi ha autors que plantegen que la falta de confiança en 
les organitzacions polítiques formals condueix la societat 
civil a organitzar-se per si mateixa. Aquest augment de 
la participació, es relacionaria amb efectes positius en la 
població, entre els quals destaca un apoderament més gran 
o una millora de la salut. A més, aquest efecte seria més 
important en societats més inequitatives (Coburn, 2004; 
Islam, Merlo, Kawachi, Lindström & Gerdtham, 2006).

Així, l’any 2009 es constitueix un dels moviments socials 
actuals més influents del país: la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH). El seu objectiu és donar resposta a la 
situació en què viuen milers de famílies davant d’un marc 
legal que a data d’avui no ha protegit els seus interessos 
davant d’una forta contrapart com és el cas de les entitats 
financeres involucrades en els contractes hipotecaris (Colau 
& Alemany, 2012).  Inicialment la seva principal consigna 
era modificar la legislació hipotecària per permetre la dació 
en pagament, i fomentar l’autoorganització de les persones 
afectades, moltes d’elles afectades psicològicament, per 
promoure així més eficàcia col·lectiva (Alemany et al., 
2013). En aquest pla psicosocial, un dels grans èxits ha estat 
disminuir la sensació de culpa i frustració de les persones 
afectades, ajudant-les  a dirigir l’atenció cap als actors 
responsables del fenomen a nivell estructural per, així, 
poder trobar solucions més efectives.

La complexitat de la tasca ha fet que la PAH, a més, s’hagi 
plantejat fites a curt i mitjà termini com són: impedir 
els desallotjaments de les famílies afectades, aconseguir 
alternatives de reallotjament raonables i advocar per 
l’augment del parc d’habitatge social (Alemany et al., 
2013). El seu fort impacte mediàtic ha aconseguit instal·lar 
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la problemàtica de l’habitatge en l’opinió pública, cosa 
que hi ha sumat l’interès d’altres actors socials. Així, van 
contribuir activament en la promoció de la Iniciativa 
Legislativa Popular de l’any 2010 i 2015 ja esmentades. 

Actualment, la Plataforma compta amb més de 220 
agrupacions PAH esteses a nivell local per tot el territori de 
l’Estat espanyol, ha aconseguit aturar 2.045 desnonaments 
i reallotjar 2.500 persones. A més, ha dut a terme tota una 
sèrie de campanyes que han aconseguit posicionar el tema 
de l’habitatge en l’agenda actual, tant dins com fora de 
l’Estat, per intentar reivindicar l’habitatge com un dret i 
alleujar el patiment de milers de famílies afectades (PAH, 
2016).

El risc de desnonament i la salut
Avui dia és àmpliament acceptada la vinculació entre 
l’habitatge i la salut. De fet, ja en l’època victoriana és 
possible trobar estudis que relacionen les condicions 
d’habitatge, com l’amuntegament i la mala higiene, amb 
problemes de salut com ara la tuberculosi (Bonnefoy, 
2007). Però no només els aspectes físics de l’habitatge 
afecten la salut, sinó que hi ha una sèrie de factors com 
per exemple aspectes psicosocials, legals i econòmics de 
l’habitatge que també poden afectar la salut. S’han elaborat 
diferents models teòrics que intenten explicar i situar 
l’habitatge com un determinant de la salut. Per exemple, 
l’any 2014 Novoa et al. van desenvolupar un model on es 
descriuen una sèrie de factors estructurals (com el sistema 
d’habitatge i les polítiques de l’estat de benestar) que 
determinen l’accés a un habitatge adequat. Aquest estaria 
format per quatre dimensions: dues de relacionades amb 
l’habitatge pròpiament dit (aspectes físics d’habitabilitat, 

i aspectes legals i econòmics associats a l’assequibilitat, 
costos i estabilitat) i dues de referents a les característiques 
del barri on se situa (aspectes físics i la comunitat). Totes 
aquestes dimensions, influenciarien la salut física i mental 
de la població, però en diferent freqüència i magnitud 
segons els eixos de desigualtat com són l’edat, el sexe, 
l’ètnia o la posició socioeconòmica (Novoa et al., 2014).

Quedant-nos només amb una part d’aquest marc 
teòric, veiem com els aspectes legals i econòmics de 
l’habitatge (que alhora vénen determinats per factors 
polítics i econòmics estructurals) poden afectar la salut. 
En relació amb això, i principalment a partir de la crisi, 
s’han desenvolupat certes proves sobre com el risc de ser 
desnonat de l’habitatge repercuteix negativament en la 
salut (Tsai, 2015). Així, la majoria de proves científiques 
mostren que les persones que viuen sota l’amenaça de ser 
desnonades del seu habitatge pateixen efectes negatius 
en la seva salut mental. Per exemple, hi ha estudis que 
mostren graus més alts de depressió, ansietat, distrès 
psicològic i, fins i tot, taxes més altes de suïcidi entre les 
persones afectades al comparar-les amb la població no 
exposada a aquest problema (Batson & Monnat, 2015; 
Bolívar Muñoz et al., 2016; Cannuscio et al., 2012; Cook 
& Davis, 2012; Gili, Roca, Basu, McKee & Stuckler, 2013; 
Houle & Light, 2014; Prohaska & Lichtenstein, 2014; 
Vásquez-Vera, Rodríguez-Sanz, Palència & Borrell, 2016). 
També s’ha vist que aquest tipus d’inseguretat residencial 
afecta la salut física de les persones, les quals poden patir 
més freqüentment hipertensió arterial o altres malalties 
cròniques, tenir una salut autopercebuda pitjor i patir 
amb més freqüència violència domèstica i maltractament 
infantil (Bolívar Muñoz et al., 2016; Collier-Goubil, 2010; 
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la salut a través de la pèrdua material de l’habitatge i, per 
tant, la falta de factors protectors per la salut que implica 
el fet de tenir una llar pròpia. D’altra banda, també afecta 
el procés en si mateix, així, alguns estudis basats en una 
perspectiva psicosocial suggereixen que la por i la falta 
de control, l’impacte en l’estatus social, la vergonya o el 
sentiment de fracàs estarien darrere de l’associació entre el 
procés del desnonament i els resultats en salut (Nettleton 
& Burrows, 2000; Ross & Squires, 2011).

Mètodes
Aquest és un estudi transversal basat en una enquesta 
autoadministrada en línia. Forma part del projecte europeu 
SOPHIE (http://www.sophie-project.eu/index.htm) i s’ha 
fet en col·laboració amb l’Observatori de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (DESC), la PAH i el grup Emigra de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. L’enquesta es va 
llançar el 8 de setembre del 2014  via Internet a través de la 
pàgina web de la PAH utilitzant el software gratuït Survey 
Monkey. Es va tancar el 20 de novembre del 2014 amb 2.688 
respostes provinents de tot l’Estat espanyol. D’aquestes 
respostes es van escollir només aquelles que: 1) provenien 
de Catalunya; 2) la persona enquestada havia tingut una 
relació directa amb la hipoteca i 3) la persona havia arribat 
fins a l’última pantalla de l’enquesta i, per tant, havia 
respost totes les preguntes. En total es van aconseguir 905 
respostes (344 homes i 561 dones).

A la persona que contestava l’enquesta se li demanava 
que la completés només una persona de la seva unitat 
familiar, tot i que hi havia apartats que es referien a la 
persona enquestada i d’altres que es referien a tota la 
unitat familiar. L’enquesta estava estructurada en diferents 

Frioux et al., 2014; Jones, Squires & Ronzio, 2015; Vásquez-
Vera et al., 2016). Finalment, viure sota l’amenaça de ser 
desnonat podria afavorir l’adopció d’hàbits poc saludables 
com l’augment del consum d’alcohol (Mulia, Zemore, 
Murphy, Liu & Catalano, 2014; Murphy, Zemore & Mulia, 
2014; Zemore, Mulia, Jones-Webb, Liu, & Schmidt, 2013), 
el tabaquisme, una dieta baixa en fruites i verdures o el 
sedentarisme (Bolívar Muñoz et al., 2016).

En el cas d’Espanya, també hi ha estudis que confirmen 
aquesta tendència. Gili et al., utilitzant dades de pacients 
d’atenció primària, van trobar que entre el 2006 i el 2010 
va existir un augment en les consultes per depressió 
associades als problemes de pagament de la hipoteca o 
al fet d’haver estat desnonat (Gili et al., 2013). D’altra 
banda, Novoa et al. van evidenciar que les persones 
amb problemes d’inseguretat residencial ateses per 
Càritas de Barcelona tenien pitjor salut que la població 
general, fins i tot en comparar-los amb les classes 
socials més desafavorides. A més, aquells que al cap 
d’un any de seguiment van millorar les seves condicions 
d’assequibilitat de l’habitatge, també van millorar les 
seves condicions de salut (Amat et al., 2015; Novoa et al., 
2015). Finalment, Bolivar et al. van trobar que les persones 
adultes afectades per un procés de desnonament a la 
ciutat de Granada presentaven més probabilitat de patir 
malalties psiquiàtriques i cardiovasculars, a més d’hàbits 
menys saludables en comparar-los amb la població general 
d’Andalusia (Bolívar Muñoz et al., 2016).

Els mecanismes que expliquen la relació entre el procés 
de desnonament i la mala salut no estan del tot clars. Per 
una banda es teoritza que el procés de desnonament afecta 
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apartats. Alguns estaven relacionats amb l’habitatge 
i la situació habitacional, altres eren més de tipus 
socioeconòmic, alguns se centraven en l’impacte en els 
infants de la llar, i n’hi havia un d’específic de salut de la 
persona enquestada i d’un dels seus fills o filles, en cas que 
en tingués. 

En aquest article només s’explicaran els resultats de salut 
de la persona enquestada. En concret, es discutiran els 
resultats pel que fa a l’estat de salut autopercebut, la mala 
salut mental i els mals de cap freqüents de les persones de 
18 anys o més. Per tal de veure quin és el nivell de salut 
de les persones afectades per la hipoteca i si la situació de 
vulnerabilitat econòmica i d’habitatge en què viuen els pot 
estar afectant la salut, els resultats han estat comparats 
amb els del global de la població catalana a través de 
l’Enquesta de Salut de Catalunya del 2013 (ESCA, 2013). 
Aquests últims percentatges han estat estandarditzats 
segons la distribució en grups d’edat de la població de 
l’enquesta de la PAH, per tal que la diferent distribució 
d’edats no afecti els resultats. També s’ha volgut estudiar 
l’evolució de l’estat de salut durant el procés d’execució 
hipotecària i per això s’ha mostrat l’estat de salut en les 
diferents etapes del procés. Resultats més detallats han 
estat publicats prèviament (Vásquez-Vera et al., 2016). 

Resultats
A la figura 1 s’ha representat l’estat de salut autopercebut. 
L’estat de salut autopercebut és una pregunta sobre com 
la persona sent que és la seva salut. Recull la percepció 
de l’estat de salut físic i mental i s’ha demostrat que 
és un bon predictor de la malaltia i de la mort (Idler & 
Benyamini, 1997). S’observa com el percentatge d’homes 

enquestats que declara tenir una mala salut (salut regular 
o dolenta) és d’un 40% mentre que aquest percentatge 
és d’un 15% en el global dels homes catalans. Pel que 
fa a les dones, gairebé un 55% declara patir mala salut, 
essent aquest percentatge d’un 19% en el total de dones 
catalanes. En els dos casos la probabilitat de tenir mala 
salut en les persones afectades per la hipoteca gairebé 
triplica la de la població catalana.

A la figura 2 s’ha representat el percentatge de persones 
amb mala salut mental. Aquest indicador ha estat creat 
a partir de 12 preguntes que formen part de l’escala 
d’ansietat i depressió del Qüestionari General de Salut de 
Goldberg (Shapiro, Skinner, Kramer, Steinwachs & Regier, 
1985) i representa el nivell de malestar mental actual. És 
capaç de detectar ansietat i depressió, disfunció social i 
falta de confiança. 
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Figura 1: Percentatge d’homes i dones amb una percepció de la seva salut 
regular o dolenta entre les persones enquestades (PAH) i en el global de 
Catalunya
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S’observa que entre els homes afectats per la hipoteca un 
84% tindria mala salut mental, mentre que en el global dels 
homes catalans serien prop d’un 10%. En les dones aquests 
percentatges són d’un 91% en aquelles amb problemes 
relacionats amb la hipoteca i d’un 15% en el global de 
Catalunya. Així doncs, sembla ser que els problemes 
mentals serien els que estan més relacionats amb el fet 
de perdre o estar en risc de perdre l’habitatge, ja que la 
prevalença de problemes és molt més alta entre la gent 
afectada per la hipoteca (quasi nou vegades més en els 
homes i sis vegades més en les dones), en què gairebé la 
totalitat de les persones tindria mala salut mental.

També s’ha estudiat la presència de migranya o mals  
de cap freqüents. Aquest és un trastorn que afecta un 
percentatge elevat de la població i que podria estar 
relacionat amb l’estrès i l’ansietat que podria suposar el 
procés hipotecari.

Més del 50% dels homes i el 75% de les dones enquestades 
declaren haver patit migranya i mals de cap freqüents 
durant els últims 12 mesos. En la població general catalana 
aquests percentatges disminueixen fins a valors del 12,5% 
dels homes i el 25% de les dones (figura 3).

Cal assenyalar que, per a tots els indicadors mesurats, 
les dones presenten una salut pitjor que els homes. 
Aquest fet ja ha estat àmpliament descrit a la bibliografia. 
Les  desigualtats de gènere en salut s’expliquen per les 
condicions de vida i treball de les dones (menys poder, 
estatus i recursos econòmics) i també perquè solen patir 
més malalties cròniques al llarg de la vida (Arber & Khlat, 
2002; Malmusi, Artazcoz, Benach & Borrell, 2012). 

Figura 2: Percentatge d’homes i dones amb mala salut mental entre les 
persones enquestades (PAH) i en el global de Catalunya
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Figura 3: Percentatge d’homes i dones amb migranya o mals de cap 
freqüents entre les persones enquestades (PAH) i en el global de 
Catalunya
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La relació entre l’estat de salut i les fases de la situació 
hipotecària dels homes i dones de la mostra la podem veure 
a la figura 4. En concret, les fases de la situació hipotecària 
serien: al corrent del pagament (tot i poder tenir dificultats 
per pagar la hipoteca), tenir fins a tres impagaments, tenir 
més de tres  impagaments però encara no haver rebut la 
demanda, haver rebut la demanda però no l’ordre, haver 
rebut l’ordre de desnonament, haver estat desnonat i  haver 
aconseguit la dació en pagament (amb o sense lloguer 
social). Tant en homes com en dones sembla que la salut 
està relacionada amb la fase de la situació hipotecària (tot 
i que en dones és estadísticament significativa i en homes 
no). Per exemple, aproximadament un 32% dels homes 
que estan al corrent o tenen fins a tres impagaments tenen 
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Figura 4: Percentatge d’homes i dones amb una percepció de la seva salut 
regular o dolenta segons fase d’execució hipotecària
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Figura 5: Percentatge d’homes i dones amb mala salut mental segons fase 
d’execució hipotecària
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mala salut; els que tenen més de tres impagaments, hagin 
rebut la demanda o no, representen un 40% de mala salut; 
un 50% dels que han rebut l’ordre d’execució tenen mala 
salut, mentre que el percentatge de mala salut entre els 
que ja han estan desnonats és d’un 86%. Així doncs, es 
veu clarament com la mala salut augmenta a mesura que 
s’avança en el procés de desnonament. També sembla 
que els que han aconseguit la dació en pagament estarien 
millor (53% de mala salut) que els que han estat desnonats 
i no l’han obtingut.

Pel que fa a la relació entre la mala salut mental i la 
situació hipotecària, tot i que en aquest cas les prevalences 
de mala salut mental són molt altes en tots els casos, les 
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més baixes les trobem entre aquells que estan al corrent 
del pagament (70% de mala salut mental en homes i 
80% en dones). Les prevalences més altes les trobem en 
aquells que ja han rebut l’ordre de desnonament (100% de 
mala salut mental), possiblement a causa de l’estrès que 
comporta el fet de saber que en qualsevol moment poden 
ser desnonats. Tot i que els segueixen els que tenen fins a 
tres  impagaments (92% de mala salut mental en homes i 
98% en dones), potser pels grans esforços que han de fer 
per tal de poder fer front als pagaments. En aquest cas, la 
situació hipotecària s’associa significativament a la mala 
salut mental tant en homes com en dones.

Limitacions i fortaleses
En primer lloc s’ha de dir que aquest estudi és representatiu 
únicament de les persones amb problemes relacionats amb 
la hipoteca que es van posar en contacte amb la PAH o van 
accedir al web de la PAH i, per tant, no és representatiu de 
tota la població amb problemes per fer front a la hipoteca. 
A més a més, l’idioma de l’enquesta fou el castellà i, per 
tant, pot ser que s’infrarepresentessin els immigrants amb 
problemes per fer front a la hipoteca que no dominessin 
aquesta llengua; a més només la van poder contestar 
aquelles persones amb connexió a Internet, tot i que a 
les seus de la PAH es disposava d’ordinadors amb accés 
a Internet i de voluntaris que ajudaven a complimentar 
l’enquesta. 

No obstant també va ser una primera aproximació a l’efecte 
en la salut dels problemes per pagar la hipoteca i els 
processos d’execució hipotecària en un entorn on el tema 
ha estat poc estudiat, com és el cas d’Estat espanyol. A 
més a més, ens va permetre estudiar una població de difícil 

accés, de la qual no hi ha estadístiques oficials en aquest 
país.

Conclusions
Aquest estudi ha trobat que les persones amb problemes 
per fer front a la hipoteca i en processos d’execució 
hipotecària tenen pitjors indicadors de salut que la 
població general catalana. Són necessàries i urgents 
polítiques públiques, com són el lloguer social, els 
mecanismes de segona oportunitat o la dació en pagament, 
per tal de revertir aquesta situació.

Agraïments
Els autors volen agrair a la PAH i als seus membres la seva 
participació en l’estudi, així com a l’observatori DESC que 
va liderar tot el procés. Aquest estudi ha estat parcialment 
finançat pel projecte SOPHIE (FP7/2007–2013, grant 
agreement 278173). Alguns resultats d’aquest estudi es 
mostren al vídeo Accés a l’habitatge i salut (https://www.
youtube.com/watch?v=1if4Vcht6YQ).
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