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A
ctualment, a Catalunya,
fins a 671.000 llars ne-
cessiten algun tipus d’a-
juda per poder accedir a
una vivenda, rehabilitar-
la o adaptar-la, o bé per-

què no disposen d’un allotjament en
condicions. Es tracta de joves que es
volen emancipar, treballadors de rendes
baixes i ocupació temporal o eventual,
així com totes aquelles persones que
pertanyen als sectors més febles de la
societat i que estan en risc d’exclusió.
En aquest grup hi ha des de les perso-
nes grans fins als immigrants, passant
per les famílies nombroses o monopa-
rentals.  

El Pacte Nacional per l’Habitatge, fir-
mat el 8 d’octubre pel Govern i els prin-
cipals agents econòmics, professionals
i socials implicats en el sector de la vi-
venda, adopta el compromís d’aportar
tranquil·litat i solucions a cada una de
les persones que es troben o es troba-
ran en alguna d’aquestes situacions.
L’objectiu, segons expliquen des de la
Generalitat de Catalunya, és que l’any
2016 s’hagin atès les necessitats de

800.000 famílies. 
El Govern, conscient que la vivenda

és un dels principals problemes de la so-
cietat catalana, va impulsar a principis
d’any un acord entre tot el sector que
permetés encarar amb garanties i amb
la complicitat de tothom les dificultats
d’accés a una casa de bona part de la
ciutadania. El resultat d’aquest treball
conjunt ha estat aquest pacte, firmat
amb una trentena d’agents i actors im-
plicats en el sector, ja siguin tant agents
socials, institucions o administracions
locals, com agents socials, professio-
nals i quatre dels sis grups parlamen-
taris catalans.

L’acord, previst per a un horitzó que
va del 2007 al 2016, respon al conven-
ciment del Govern de la necessitat de
donar una resposta immediata a la de-
manda creixent i als requeriments ciu-
tadans en aquest àmbit. Suposa, a més,
un important compromís per part de tots
els sectors que es mouen en l’àmbit im-
mobiliari, però especialment de la Ge-
neralitat, que és qui, en definitiva, ha de
garantir el dret a la vivenda a tota la ciu-
tadania.

CINC REPTES CONCRETS
Així, el Pacte Nacional per l’Habitatge
parteix d’unes necessitats clares i plan-
teja accions concretes que s’estructu-
ren en cinc reptes: la millora de l’accés
a la vivenda, especialment dels joves; la
millora de les condicions del parc de vi-
vendes; la millora de l’allotjament de les
persones grans, així com de les perso-
nes amb discapacitat; la prevenció de

l’exclusió social residencial, i la garantia
d’una vivenda digna i adequada a les
llars mal allotjades. 

El conjunt d’aquests cinc reptes tota-
litza 835.000 actuacions i implica un cost
públic de 8.221 milions d’euros. El fi-
nançament d’aquestes partides recaurà
clarament sobre els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya, repartits entre
la Secretaria d’Habitatge-Adigsa i l’Ins-
titut Català del Sòl (81%). No obstant,
també es nodrirà d’aportacions signifi-
catives per part del Ministeri de Vivenda
(13%) i de la participació privada en pro-
jectes convinguts (6%). 

ADAPTACIÓ A LES NECESSITATS
El pacte, a més, s’ha dissenyat perquè
atengui les necessitats socials de cada
moment. Per això, es dota també d’una
comissió de seguiment. Tot i que una
projecció a deu anys vista aporta prou
garanties d’èxit, les polítiques de viven-
da s’hauran d’anar adaptant a la realitat
social de la pròxima dècada. Per això,
si varien tant la situació del mercat de la
construcció com les necessitats ciuta-
danes, l’acord també haurà de seguir
aquesta direcció. Aquesta comissió de
seguiment la formaran la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge, la resta de de-
partaments de la Generalitat relacionats
amb els diversos àmbits de la política de
vivenda, representants dels grups par-
lamentaris i de la resta d’organitzacions
i entitats firmants del document.

Les projeccions oficials demogràfiques
i de les llars indiquen una mitjana anual
de formació de 40.000 noves vivendes

800.000 accions
per una vivenda

digna
El Pacte Nacional per l’Habitatge, firmat el 8 d’octubre
passat, estableix tota una sèrie d’actuacions per 
donar resposta a les necessitats de les famílies catalanes 
a l’hora d’accedir, rehabilitar o adaptar les seves vivendes

L’acord marca 
les estratègies 
i polítiques a seguir
fins a l’any 2016

XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics M

DLA GENERALITAT ES
COMPROMET A VETLLAR
PER LES PERSONES EN
RISC D’EXCLUSIÓ

DMÉS DE 300.000 
PISOS NECESSITEN
OBRES IMPORTANTS 
DE REHABILITACIÓ  

DEL PRESSUPOST PER
DUR A TERME AQUESTES

MESURES PUJA
A 8.221 MILIONS DE €

DUNA COMISSIÓ DE
SEGUIMENT ADAPTARÀ

EL TEXT A LA REALITAT DE
CADA MOMENT
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en els deu anys, del 2007 al 2016, en
què estarà vigent el pacte. D’aquestes,
un 60% necessitarà algun tipus d’ajuda
pública per a accedir a la vivenda.
Aquesta xifra, sumada a la de les famí-
lies que actualment ja necessiten algun
tipus d’ajuda, dóna un resultat de
440.000 llars susceptibles de ser bene-
ficiàries de la política de vivenda els prò-
xims deu anys. Pel que fa a la rehabili-
tació, en aquests moments 300.000
vivendes necessiten iniciar obres im-
portants de reforma i, de totes aques-
tes, un 63% estan ocupades per un seg-
ment de població que no pot fer front al
cost de la realització d’aquests projec-
tes. 

És a dir, que 200.000 llars de Cata-
lunya necessiten algun tipus de suport
públic per poder encarar les diverses
obres de millora, posada al dia o adap-
tació de les cases. En aquest sentit, el
pacte adquireix el compromís d’ator-
gar ajudes públiques directes a 247.000
vivendes, intervenir en 48.000 més del
parc públic i emprendre la remodelació
de barris sencers, una actuació que
afectarà un total de 5.000 llars.

ACCESSIBILITAT DE LES VIVENDES
La mobilitat és un altre dels aspectes
que s’han de tenir en compte, sobretot
perquè és un tema que afecta persones
grans i persones amb diversitat funcio-
nal. En aquest sentit, els estudis indi-
quen que 90.000 vivendes en edificis de
més de tres plantes no disposen d’as-
censor, i unes 100.000 llars han mani-
festat la necessitat d’emprendre obres

d’adequació de les seves vivendes per
problemes de mobilitat. 

Un altre dels aspectes que avalua el
Pacte Nacional per l’Habitatge és el risc
d’exclusió social. Segons un estudi fa-
cilitat per la Generalitat, a Catalunya hi
ha en l’actualitat 40.000 llars encapça-
lades per una persona de més de 65
anys en règim de lloguer i amb uns in-
gressos anuals que se situen per sota
de 2,5 vegades l’Indicador Públic de
Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), l’ín-
dex de referència que calcula els in-
gressos obtinguts a partir d’ajudes, be-
ques, subsidis de desocupació o
pensions. Les persones grans que es-
tan en aquesta situació tenen dificultats
per mantenir en condicions el pis on
viuen. Un fet que també es pot traslla-
dar a les prop de 40.000 persones que
presenten diversitat funcional. 

Així, el Govern vol garantir l’autono-
mia residencial dels més grans de 65
anys atorgant ajudes al lloguer a 20.000
llars, a més d’incrementar el nombre de
pisos de lloguer per a aquest col·lectiu i
promoure la construcció de 15.000 pi-
sos dotacionals, és a dir, amb tota una
sèrie de serveis assistencials al mateix
edifici. Al mateix temps, es destinaran
subvencions per adaptar les vivendes
d’aquelles persones que tenen dificul-
tats per desplaçar-se, cosa que inclou
tant l’eliminació de barreres arquitectò-
niques com la instal·lació d’ascensors
on no n’hi hagi. 

L’informe també indica que 65.000
llars, encapçalades per persones me-
nors de 65 anys, es troben en situació

de risc d’exclusió social al veure com el
cost de la vivenda s’allunya de la seva
capacitat econòmica, ja que els seus in-
gressos també estan per sota de 2,5 ve-
gades l’IPREM. Segons queda recollit
en el pacte, la Generalitat de Catalun-
ya establirà subvencions al lloguer per a
20.000 famílies que tinguin ingressos
baixos i que estiguin en  risc d’exclusió,
a la vegada que incrementarà les ajudes
per evitar desnonaments a 15.000 llars,
contribuirà al pagament de la hipoteca
de 12.500 famílies i iniciarà la construc-
ció de 12.500 noves vivendes socials.

CONTRA L’ASSETJAMENT IMMOBILIARI
En la mateixa línia, el Govern vol fer front
a l’assetjament immobiliari, comprome-
tent-se a evitar el desnonament de la po-
blació en risc d’exclusió social per mo-
tius econòmics, exercir les mesures
necessàries per assegurar el manteni-
ment digne dels edificis, garantir els drets
dels residents i reallotjar la població afec-
tada dins del mateix barri, creant un fons
de cooperació per a aquest tipus d’ac-
tuacions. 

Finalment, l’estudi assenyala que la si-
tuació d’exclusió social causada per la
falta d’una vivenda digna afecta 6.000
persones sense sostre, 10.000 mal allot-
jades i 10.000 més en situació d’amun-
tegament o de sobreocupació. Com a
resposta, tal com consta en el pacte, la
Generalitat aportarà ajudes a 23.000 per-
sones que viuen al carrer o que estan
allotjades en males condicions i eradi-
carà el fenomen dels pisos pastera i la
infravivenda.2

UNA DE LES ESTRATÈGIES bàsiques per assegurar l’accés a la vivenda
dels ciutadans, en especial dels joves, consisteix a configurar un parc im-
mobiliari amb preus moderats. En aquest sentit, el Govern i els agents so-
cials s’han compromès a construir 160.000 vivendes amb protecció ofi-
cial els pròxims deu anys. El 60% d’aquestes estaran dirigides a la compra
i el 40% restant, al lloguer. Tenint en compte les necessitats futures, l’acord
també es compromet a mobilitzar sòl suficient per construir fins a 250.000
pisos protegits. 

Per un altre costat, està previst traspassar 62.000 pisos que actualment
estan desocupats a la xarxa de lloguer. En matèria de subvencions, la Ge-
neralitat concedirà ajudes per pagar el lloguer a 40.000 famílies i per com-
prar la primera vivenda a 100.000 més. El text complet es troba a la web de
Medi Ambient i Habitatge (http://mediambient.gencat.net).

la filosofia
FACILITAR EL LLOGUER O LA COMPRA

Impulsar la protecció oficial 

Foto de família dels firmants del Pacte Nacional per l’Habitatge, entre els
quals s’inclouen la Generalitat, partits polítics, sindicats, entitats i associa-
cions implicades en el sector de la vivenda. 
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A partir d’ara,
és necessari treballar
per complir els
objectius de l’acord

LA REFLEXIÓ

La societat ens
reclama a tots una
resposta positiva
i immediata

U
n dels principals com-
promisos del Govern és
donar resposta i solu-
cionar el problema que
avui dia suposa l’accés

a la vivenda per a gran part de la ciu-
tadania. Fruit d’aquest compromís
hem aconseguit unir els esforços de
tots i hem establert un Pacte Nacio-
nal per l’Habitatge amb una durada
de deu anys i amb una visió global de
les necessitats de vivenda a tot el te-
rritori català. 

Una visió que ens ha de portar a
l’obtenció de sòl per poder construir
250.000 vivendes amb protecció so-
cial, a la construcció de 160.000 pi-
sos protegits, a la posada en el mer-
cat de lloguer de 62.000 immobles
que actualment estan desocupats, a
l’increment de les ajudes directes per
a 140.000 famílies, a la rehabilitació
de 300.000 vivendes, a concedir aju-
des per instal·lar 10.000 ascensors, i
a millorar l’allotjament de totes aque-
lles famílies i persones que necessi-
ten especial atenció perquè es troben
en una situació molt clara de risc
d’exclusió social al no poder fer front
al cost d’un allotjament, com és el cas
de les persones grans, les famílies
monoparentals, els estrangers immi-
grants, les persones amb diversitat
funcional, o els sense sostre.

El procés ha estat complex. Les
converses, intenses. I el resultat, am-
biciós i esperançador. En tots aquells
que hem consultat per elaborar el
pacte i per tirar-lo endavant, hi hem
trobat la complicitat i l’esperit de
col·laboració necessaris per afrontar
amb totes les garanties la problemà-
tica de la vivenda avui dia i, en con-
seqüència, fer més fàcil i digne, en
molts casos, el futur de moltes famí-
lies catalanes. Tots els sectors,
agents, grups parlamentaris i insti-
tucions han donat una resposta molt
positiva a la crida que fa la ciutada-
nia. I a tots ells els agraeixo la impli-
cació.

A partir d’ara, és necessari treba-
llar per complir els objectius i com-
promisos del pacte. Perquè la socie-
tat ens reclama a tots, però sobretot
a la Generalitat, una resposta positi-
va i immediata. El treball serà intens i
ho ha de ser per poder reconduir la
situació. Administracions, promotors,
contractistes, constructors, arquitec-
tes i aparelladors, agents de la pro-
pietat immobiliària, notaris, funda-
cions, administradors de finques,
registradors, associacions de veïns,
de joves, de persones grans.

Tots hi hem de donar una resposta
conjunta. I el Pacte Nacional per
l’Habitatge la dóna.2

UN PACTE CONJUNT
I NECESSARI PER AL
FUTUR DEL PAÍS

la tribuna

UN COMPROMÍS
PER LA QUALITAT
I LA INNOVACIÓ

L
a vivenda constitueix un eix
de treball estratègic per al
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (Coac). A través del

seu Observatori de l’Habitatge, espai
d’estudi i anàlisi permanent de l’evo-
lució i les necessitats de vivenda, el
col·legi professional posa al servei de
l’interès comú un conjunt d’instru-
ments per respondre amb eficiència
–des de la perspectiva dels profes-
sionals de l’arquitectura– a la millora
del parc de vivendes.

L’Observatori de l’Habitatge del
Coac agrupa els actius corporatius
vinculats a la vivenda i els orienta cap
a una mateixa direcció: el compromís
per la qualitat i la innovació. I ho fa,
entre altres, amb l’aportació dels co-
neixements tècnics i l’experiència dels
arquitectes i de la mateixa institució
col·legial en relació amb la vivenda,
en l’oferta formativa dels professio-
nals vinculats a l’arquitectura i l’ur-
banisme –tant si són arquitectes com
si no–, en l’estímul permanent a la
competitivitat i l’excel·lència dels des-
patxos d’arquitectura, o en l’impuls
d’un futur visat de qualitat col·legial
dels projectes d’arquitectura, com a
garantia de qualitat del sector.

Els últims anys, el Col·legi d’Arqui-
tectes s’ha posat al servei de les ins-
titucions per contribuir, des dels àm-
bits del coneixement que li són propis,
a la definició i consecució d’una le-
gislació capaç d’afrontar el repte de
la vivenda. Amb aquest objectiu s’ha
integrat i ha subscrit el Pacte Nacio-
nal per l’Habitatge firmat el dia 8 d’oc-
tubre. Des de l’any 2005, el Coac
també està implicat en la futura llei
d’accés a la vivenda, i manté oberts

diferents fronts de col·laboració amb
l’objectiu de millorar l’arquitectura,
l’urbanisme i el paisatge.

Així, el Col·legi d’Arquitectes i els
arquitectes es posen al servei dels in-
teressos de la societat per afrontar
els requeriments en matèria de vi-
venda des del rigor professional i les
competències de la seva disciplina.
Però serà la suma de les aportacions
de cada un dels agents socials –pú-
blics i privats– implicats en la viven-
da, la que permetrà avançar col·lec-
tivament cap a un nou escenari social.
Aquest procés passa, indubtable-

ment, per la consolidació de l’arqui-
tectura com una política social acti-
va, com ho són l’educació o la
sanitat.

Partim d’una concepció social de
l’arquitectura al servei de les perso-
nes. Arquitectura entesa com a or-
denació del territori, generadora de
cohesió social i d’habitabilitat, que
preserva el paisatge i els seus valors
col·lectius, que facilita espais per al
desenvolupament de la societat. Ar-
quitectura que posa l’accent en la se-
va funció social i que respon, amb
responsabilitat i experiència, a les ne-
cessitats reals de la societat.2

la tribuna

El Coac impulsa
la millora del paisatge,
l’arquitectura
i l’urbanisme

LA IMPLICACIÓ

Francesc BALTASAR
CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

Jordi LUDEVID
DEGÀ DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA
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U
na de cada quatre llars ca-
talanes haurà percebut el
2010 una ajuda pública per
facilitar als seus habitants
l’accés a la vivenda o el seu

manteniment, si es compleixen els com-
promisos del Pacte Nacional per l’Habi-
tatge, firmat al Palau de la Generalitat el 8
d’octubre passat. Per dialogar sobre
aquest acord i les seves implicacions, el
dia 17 d’octubre EL PERIÓDICO DE CA-
TALUNYA va reunir al Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya un grup d’experts i
representants del sector. Van assistir a la
convocatòria Jordi Ludevid, degà de la
institució que acollia aquest acte; Carme
Trilla, secretària d’Habitatge de la Con-
selleria de Medi Ambient i Habitatge; En-
ric Reyna, president de l’Associació de
Promotors i Constructors d’Edificis de
Barcelona (APCE) i Ferran Julián, presi-

dent de l’Associació de Promotors Pú-
blics d’Habitatge i Sòl (AVS). Antoni So-
rolla, delegat d’Habitatge de l’Ajuntament
de Barcelona; Josep Maria Gual, presi-
dent del Col·legi d’Administradors de Fin-
ques, i Pere Esteve, president de la Fe-
deració de Cooperatives  d’Habitatge van
ser els altres participants que van com-
pletar aquesta taula rodona.

La trobada es va iniciar posant els
punts sobre les is i aclarint quins són els
límits del Pacte Nacional per l’Habitat-
ge i quina és la seva relació amb la llei pel
dret a la vivenda, de pròxima aprovació
al Parlament.

En aquest sentit, la representant del Go-
vern català, Carme Trilla, va recordar que
a la comunitat catalana ja hi ha una llei de
la vivenda des de l’any 1991, i que el mo-
tiu de la seva revisió és que “han sorgit
una sèrie de problemes que no es po-
dien resoldre amb la normativa que
teníem fins al moment”. No obstant –va
delimitar Trilla–, “la llei no planteja ob-

jectius quantitatius, ni projectes con-
crets, ni programes d’actuació. La se-
va funció és establir quines normes
ens han de regir per funcionar tan bé
com sigui possible. I tot això, ¿en què
es tradueix?”, va preguntar la política. I
ella mateixa va respondre: “En unes me-
sures concretes. Aquestes mesures
són el pacte”.

FRUIT DE LA COL·LABORACIÓ
Segons Jordi Ludevid, el més interessant
de l’acord és que “no només obliga l’Ad-
ministració a posar-se mans a l’obra,
sinó que, involuntàriament, invita una
sèrie d’instàncies institucionals, gre-
mials, socials i empresarials a buscar
sinergies per a la concertació i la im-
plicació, més enllà del que digui una
llei”. Ludevid va opinar que “la llei es mou
en un altre nivell, que és el regulador;
però el pacte és voluntari, l’ha firmat
qui ha volgut fer-ho. I això és el que li
dóna tant valor”, va reflexionar el degà.

Tots els presents a aquesta taula ro-
dona van estar d’acord que, en aquests
moments, resulta bàsic que tots els
agents del sector “portin a terme un
treball important de col·laboració per
aconseguir més sòl, per poder cons-
truir-hi l’important nombre de viven-
des de què parla el pacte”, va pos-
til·lar Pere Esteve. 

I just en aquell moment és quan va en-
trar en joc la tercera peça del puzle: el
decret llei aprovat per l’Executiu català la
setmana passada, el primer de la seva
història, en virtut de les noves com-
petències establertes per l’Estatut per a
casos extraordinaris i urgents. Es tracta
d’un paquet de mesures urgents per po-
der obtenir sòl a un preu assequible, amb
l’objectiu de construir-hi vivendes de pro-
tecció oficial. Així mateix, el decret llei
també adapta la normativa vigent a la llei
del sòl estatal.

Els assistents a la taula rodona en la sessió fotogràfica prèvia. D’esquerra a dreta, Pere Esteve, Antoni Sorolla, Enric Reyna, Carme Trilla, Jordi Ludevid, Josep Maria Gual i Ferran Julián.

ALBERTO GONZÁLEZ
Àrea Monogràfics M

Taula rodona. Els nous reptes de la vivenda a Catalunya

El Pacte Nacional per l’Habitatge, 

una eina funcional

REPRESENTANTS DELS AGENTS IMPLICATS ANALITZEN L’ENTORN LEGAL DEL SECTOR

LA LLEI ES MOU EN UN
NIVELL REGULADOR,PERÒ
EL PACTE ÉS VOLUNTARI,
I AIXÒ LI DÓNA VALOR

ELS PROFESSIONALS APRECIEN
ELS COMPROMISOS OBTINGUTS

Passa a la pàgina següent >>>

FERNANDO BAGUÉ
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E
l punt del decret llei que els
participants en la taula ro-
dona van considerar més
destacable va ser el que fa
referència al nou procedi-

ment per qualificar sòl de forma ràpida i
així destinar-lo a usos residencials: preveu
l’elaboració per part del Govern de la Ge-
neralitat d’un conjunt de plans directors
urbanístics que permetran desenvolupar
les denominades àrees residencials es-
tratègiques de nova creació en bona part
de les principals localitats catalanes.
“Aquesta nova figura urbanística ens
permet posar-nos d’acord molt ràpi-

dament en quins àmbits del territori
es pot fer una actuació urbanística
important per atendre les seves ne-
cessitats i, una vegada determinades
aquestes àrees, permet que els pro-
cediments de mobilització d’aquest
sòl siguin molt accelerats, perquè la
planificació i l’execució urbanística
es realitzin pràcticament de manera
simultània”, va definir Trilla. La mesura
té la virtut d’entrar en vigor de manera
immediata després de ser ratificada pel
Parlament, en un termini de 30 dies des

Referint-se de nou al decret llei, Lude-
vid va admetre llavors que els professio-
nals que treballen en planejament terri-
torial o l’han reclamat durant molts anys
–cosa que, en paraules seves, “sem-
blava una travessia en el desert”– ja
havien determinat que, sense un instru-
ment territorial potent en àrees estratè-
giques, el planejament territorial tenia po-
ques possibilitats: “Amb el decret llei,
el Govern ha donat una resposta òp-
tima a aquest requeriment”, i per això
Ludevid també va fer pública la seva “va-
loració extremadament positiva” d’a-
quest decret, i va instar tothom a “no po-
sar-hi pegues abans de començar a
treballar. Els problemes ja vénen
sols”, va comentar.

XIFRES PER AL DEBAT
D’entre les xifres sobre el mercat de la vi-
venda que va posar sobre la taula An-
toni Sorolla, van destacar especialment
les que feien referència al nombre de pi-
sos en règim de compra que es cons-
truïen cada any a Barcelona (“entre
5.000 i 6.000”) en comparació amb
aquells que estaven destinats al lloguer
(“entre 1.000 i 2.000”). En referència a
aquestes dades, Josep Maria Gual va in-
tervenir per mostrar la seva preocupació
per aquest desequilibri: “Si estem mi-
rant de solucionar una desproporció
evident a nivell estatal –en compara-

ció amb la resta d’Europa–, hauríem
de fer més pisos de lloguer. I és di-
fícil que surtin els números. ¿Com
han pensat resoldre-ho?” Va llançar el
comentari a l’aire, que va ser recollit per
Carme Trilla: “El pacte es compromet
que, del percentatge de vivendes pro-
tegides que es construeixin, el 40%

seran de lloguer, i el 60%, de venda”.
Encara que Trilla va acceptar que és com-
plicat assegurar aquests percentatges:
“Des del sector públic sempre hem
dit que hem de forçar-nos a fer llo-
guer; però no podem obligar-hi el
sector privat, ja que, urbanísticament,
no hi ha una vinculació del sòl al llo-
guer”. Llavors, “¿com es pot pro-
moure que el sector privat faci llo-
guer?”, va preguntar, i va respondre Trilla:
“A base de molts estímuls: fiscals, fi-
nancers... I tot i així, és molt difícil fi-
xar un percentatge”.

Com a proposta per solucionar aques-
ta situació, Esteve va explicar que la Fe-
deració de Cooperatives d’Habitatge,
“està en condicions d’assumir com-
promisos amb l’Administració per a la
realització de vivendes de protecció”.
Una iniciativa que el president de la fe-
deració va voler ressaltar, ja que, “fins
al moment, el món cooperatiu no s’ha-
via plantejat mai el tema del lloguer,

“En quatre mesos s’ha
d’haver prefigurat  
el primer gran bloc 
d’àrees residencials
estratègiques” 

Taula rodona. Els nous reptes de la vivenda a Catalunya

Un per a tots i tots

per a un
EL PACTE ÉS UN FULL DE RUTA PER EVITAR L’EXCLUSIÓ A L’ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE

Carme TRILLA
SECRETÀRIA D’HABITATGE DE LA CONSELLERIA
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

de la seva aprovació. “Tant és així que,
d’aquí a quatre mesos, hauríem
d’haver prefigurat el primer gran bloc
d’àrees residencials estratègiques de
Catalunya”, va assegurar la secretària
d’Habitatge de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge. Ludevid va titllar
aquesta novetat d’“extraordinària, molt
potent, completament innovadora i
trencadora gràcies a la seva urgèn-
cia estratègica”.

Parlant en representació dels interessos
del col·lectiu de promotors i constructors
privats, Enric Reyna va reconèixer que el
decret llei “té molta salsa”, de manera
que va considerar la necessitat d’estudiar-
lo a fons abans de pronunciar-se definiti-
vament: “Creiem que té coses positi-
ves. Però també pensem que a qui
compra sòl a l’ombra d’una llei vigent
i amb unes perspectives concretes no
se li pot canviar la normativa de sob-
te, obligant-lo a fer, per exemple, més
vivenda social. Aquest és el problema
de la inseguretat jurídica que sempre
patim”, va confessar Reyna. I va prosse-
guir: “És una equivocació fer plans qua-
driennals de la vivenda. Perquè, cada
vegada que hi ha un canvi de Govern,
el nou es creu en l’obligació, la ne-
cessitat o el dret de canviar el que va
fer el seu antecessor. Per això crec que
el pacte s’ha quedat curt al referir-se
als deu pròxims anys. Jo hauria de-
manat que fos a 20 o 25 anys vista”.

ALBERTO GONZÁLEZ
Àrea Monogràfics M

“El decret llei és
extraordinari, molt
potent, innovador
i trencador per la seva
urgència estratègica”

Jordi LUDEVID
DEGÀ DEL COL·LEGI OFICIAL 
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

“El pacte s’ha quedat 
curt al referir-se als 
deu pròxims anys. Jo
hauria demanat que fos 
a 20 o 25 anys vista”

Enric REYNA
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS 
I CONSTRUCTORS D’EDIFICIS DE BARCELONA

“Fins al moment el món
cooperatiu no s’havia
plantejat el tema del
lloguer, perquè no entrava
en la seva filosofia”

Pere ESTEVE
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ 
DE COOPERATIVES D’HABITATGE

TAL COM es va comentar a la tau-
la rodona, no es pot parlar de
construcció de vivendes sense te-
nir en compte altres aspectes que
estan estretament lligats a aquest
fenomen, entre ells la millora de les
infraestructures. Perquè no serveix
de res aixecar nous edificis habi-
tables si no se’ls dota dels serveis
que necessitaran les persones que
hi viuran.

En aquest sentit, Pere Esteve es
va referir als municipis que blo-
quegen infraestructures de país,
cosa que va considerar “gravíssi-
ma […]: Ho patim al Vallès, amb el
quart cinturó, que encara no sa-
bem com passarà des de Sabadell
fins a Granollers, perquè hi ha
ajuntaments que no el volen. Per-
dem massa temps discutint els
punts positius i negatius d’una in-
fraestructura necessària”.

En la mateixa línia, Reyna va afe-
gir que “hauria de ser obligatori
portar a terme la política que es
pacta per majoria. Qualsevol al-
calde pot tenir 50 raons molt vàli-
des, raonades i lògiques –des del
seu punt de vista– per no voler que
el seu poble creixi. Però això no és
suficient per perjudicar la resta”,
va protestar.

impediments

TRAVES AL PLANEJAMENT

Dotació
d’infraestructures

<<< Ve de la pàgina anterior 
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drem suportar els promotors públics
l’endeutament que comporta la in-
versió en un 40% d’immobles per des-
tinar-los al lloguer? ¿Estan disposa-
des les administracions a fer un
finançament important per fomentar-
ne el manteniment?”

MANTENIMENT I REHABILITACIÓ
Un dels eixos sobre els quals gira el Pac-
te Nacional per l’Habitatge és la millora
de les condicions del parc de vivendes,
mitjançant el foment del manteniment i
la rehabilitació d’edificis. En aquest sen-
tit, Julián va formular un dels problemes
amb què es troben els promotors pú-
blics: “Moltes de les nostres empre-
ses treballen al centre de Manresa,

perquè no entrava dins del que és la
seva filosofia”. Aquesta nova experièn-
cia –que, segons Esteve, tindrà els seus
primers fruits d’aquí a tres o quatre me-
sos– donarà forma a Espanya a les que
han estat batejades com a cooperatives
en règim d’ús, “és a dir, la cessió de l’ús
als nostres socis cooperatius, tal com
ja s’està fent en altres països euro-
peus”. I va introduir un element més en
el debat: “El pacte només tindrà èxit si
la banca decideix fer una aposta fer-
ma per finançar els projectes de llo-
guer o de cessió d’ús”.

Per posar punt final a l’apartat del llo-
guer, Ferran Julián va enunciar la que és
la principal preocupació del col·lectiu de
promotors públics que representa: “¿Po-

Un moment de la taula rodona, durant la intervenció de Pere Esteve (a dalt a la dreta).

“¿Estan disposades 
les administracions 
a fer un finançament 
per fomentar els
arrendaments?”

Ferran JULIÁN
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS
PÚBLICS D’HABITATGE I SÒL (AVS)

FERNANDO BAGUÉ

del lloguer –que aquest any tenen un
creixement importantíssim i que l’any
que ve serà encara més elevat– i, per
als que es troben en una situació en-
cara més precària, les vivendes d’in-
clusió, que són pisos tutelats per en-
titats”. La representant de la Generalitat
va assegurar que en el pacte estan con-

templats tots els fronts de necessitat. Per
“donar una resposta col·lectiva a un
problema col·lectiu”, tal com va asse-
gurar el president de la Generalitat, José
Montilla. Perquè sense un consens trans-
versal és impossible donar solució a la que,
ara com ara, és la preocupació número u
de la població.2

Lleida o Barcelona, en cascos histò-
rics on la rehabilitació té un paper
molt important. Però moltes vegades
són les mateixes ordenances muni-
cipals les que dificulten el diàleg amb
els ajuntaments i, en conseqüència,
la rehabilitació”. Per això va demanar
públicament ajuda als consistoris per a
la resolució d’aspectes tècnics que alen-
teixen el manteniment. Aquest argument
va ser reforçat per la sentència d’Enric
Reyna, que no va dubtar a afirmar que
“les ordenances per a la rehabilita-
ció s’han de canviar. Totes. Si no, no
es podrà fer rehabilitació”.

A la part final de la trobada, Sorolla va
realitzar una petició formal als presents,
que també va voler fer extensible a tota la
societat: “M’agradaria que deixéssim
de dir que fem vivenda per a gent jo-
ve”, va assegurar. “Hem de fer pisos per
a tothom que en necessita. Perquè
també hi ha, per exemple, una gran
quantitat de jubilats que cobren una
pensió insuficient per pagar segons
quin lloguer”.

Respecte a aquesta qüestió, Trilla va
precisar que “totes les mesures que es
prenen adreçades exclusivament a un
col·lectiu concret distorsionen i ens
fan anar per mal camí”. Per això el pac-
te fuig d’aquestes delimitacions: “Es par-
la de mesures especialment pensa-
des per als joves, però no exclusives
per a ells”.

Referint-se a les necessitats dels col·lec-
tius més desafavorits, Trilla va afegir que,
a més del lloguer, “hi ha dues figures
més, que són les ajudes al pagament

“Voldira que es deixés 
de parlar de vivenda 
per a joves; s’han de
fer pisos per a tothom 
que en necessita”

Antoni SOROLLA
DELEGAT D’HABITATGE DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

“L’enrenou pels 
lloguers forçats no fa res
més que confondre el 
que és el pacte amb un
punt concret de la llei”

Josep Maria GUAL
PRESIDENT DEL COL·LEGI 
D’ADMINISTRADORS DE FINQUES

L’ELEMENT més conflictiu del pac-
te (almenys de cara a l’opinió pú-
blica) és no haver servit per elimi-
nar l’eventualitat d’expropiació
temporal de l’usdefruit dels pisos
buits, prevista a la llei en tràmit.
Aquest ha estat el principal motiu
argumentat per CiU i el PP per no
ratificar-lo.

Per Josep Maria Gual, aquest en-
renou es deu a una “confusió entre
el que era el pacte i un punt con-
cret de la llei”. De fet, va afegir, el
col·lectiu que representa també ha-
via manifestat a la conselleria el seu
desacord amb els lloguers forçats,
al considerar que “no són una so-
lució per augmentar el parc de llo-
guer”. No obstant, Gual va afegir
que, pel Col·legi d’Administradors
de Finques, estar en desacord amb
aquest punt no era motiu suficient
per no firmar el pacte.

En la mateixa línia va parlar Tri-
lla: “Aquesta peça no és clau ni en
el pacte ni en la llei. El que hem fet
és reflexionar –com passa a nivell
europeu– sobre el fenomen de l’e-
xistència de pisos buits a les ciu-
tats i reflectir-lo a la llei i en el pac-
te”. La política va explicar que la
mesura dels lloguers forçats només
es donaria “en un cas molt justifi-
cat i d’extrema necessitat”. Qual-
sevol altra interpretació va ser qua-
lificada per la secretària d’Habitatge
de la Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge com una “manipulació
intencionada” i una qüestió medià-
tica: “Quan dius a la gent que se’ls
podria prendre un pis, els agafa por.
I no hi ha res amb un rèdit medià-
tic tan gran com generar temor en-
tre la població”. En qualsevol cas,
Trilla va voler puntualitzar que tant
el PP com CiU “han realitzat un tre-
ball molt intens tant per al pacte
com per a la llei. De les seves es-
menes –va afegir– n’han estat ac-
ceptades més del 90%. I ha que-
dat pendent aquest punt, del qual
s’ha volgut fer una diferència des-
proporcionada”.

Ferran Julián es va inclinar a
creure que l’obligatorietat de llo-
gar una vivenda buida serà una
mesura que, a nivell quantitatiu,
no tindrà importància. La va cata-
logar més aviat com una mesura
dirigida a fer reflexionar els ciuta-
dans, perquè entenguin que “els
pisos han de tenir una funció so-
cial i que, per tant, no tenen per
què estar tancats i buits”. Per la
seva part, Enric Reyna va pole-
mitzar sobre el mateix assumpte
a l’afirmar que “no era necessari
explicitar-lo a la llei, perquè, en
qualsevol cas, “no solucionarà el
problema de la vivenda: ni tan sols
suposant que es pogués portar a
terme aquesta expropiació tem-
poral per a foment del lloguer –co-
sa que va considerar molt difícil–
se solucionaria res. S’ha fet un
castell d’una cosa que no arriba a
planta baixa i primer pis”, va dir al
finalitzar. 

la fricció

DEBAT INFUNDAT

Els motius 
dels que no 
van firmar
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L’APCE demana als ajuntaments
que agilitzin la concessió de sòl 
L’associació de promotors de BCN ho considera vital per respondre a les expectatives del Pacte de l’Habitatge

Promoció de vivendes protegides a Sant Sadurní d’Anoia. 

S
egons fonts de l’Associació
de Promotors Constructors
d’Edificis de Barcelona i
Província (APCE), s’hauria
de deixar de parlar de vi-
vendes per a joves per par-

lar del concepte de vivenda per a qui la
necessiti. Així mateix, s’ha d’avalar glo-
balment el Pacte Nacional per l’Habitat-
ge i la llei del dret a la vivenda perquè
tots dos són necessaris per donar res-
posta a un problema que s’està agudit-
zant i que afecta l’estabilitat de moltes
famílies. De fet, remarquen des de la ins-
titució, sense la llei, el pacte no es po-
dria executar, per la qual cosa tots dos
són el reflex d’una mateixa necessitat. 

No obstant, durant les últimes setma-
nes s’ha parlat molt de vivenda però no
gaire del que constitueix l’autèntica ba-
se del problema: el sòl. Aquest és el punt
neuràlgic de tot l’assumpte: si hi ha sòl
es podran construir tantes vivendes pro-
tegides com la Generalitat té previst d’a-
quí al 2016. Però sense un urbanisme
àgil, sense uns processos administratius
curts i eficients i sense que els ajunta-
ments col·laborin al màxim aportant el
sòl necessari, des de l’APCE conside-
ren molt difícil que es puguin donar les
respostes necessàries a curt termini a
les enormes expectatives socials que s’-
han despertat amb la firma del Pacte Na-
cional per l’Habitatge. 

40% DE VIVENDES DE LLOGUER
Per un altre costat està el tema del llo-
guer. Del parc de noves vivendes que s’-
han de construir, el 40% han de ser vi-
vendes protegides en règim de lloguer.
Aquesta modalitat de vivenda ha estat
la gran perjudicada del mercat des de fa
diversos lus- tres, un fet augmentat per
una llei d’arrendaments urbans que, se-
gons l’APCE, en lloc d’aportar solucions
va complicar encara més el panorama.
Per arribar als objectius fixats, el paper
de la promoció privada és fonamental,
però per a això s’han d’oferir estímuls
tant fiscals com de seguretat jurídica que
facin viable el projecte.

Un altre escull és la rehabilitació. Se-
gons l’Associació de Promotors Cons-
tructors d’Edificis de Barcelona, en les
grans conurbacions urbanes, amb es-
cassetat de sòl en quantitat suficient, s’-
ha de focalitzar la mirada del sector en
les actuacions sobre el parc ja construït.
No obstant, aquí és on es xoca amb
unes ordenances municipals restrictives,
en part perquè estan pensades per a l’o-
bra nova i no per a la rehabilitació. És a
dir, segons l’APCE s’ha de distingir en-
tre el que és possible fer i el que s’hau-
ria de fer, ja que sempre és millor tenir
vivendes amb estàndards considerable-
ment millorats en un 75% o 80% dels
casos que, simplement, no es pot mi-

llorar gens perquè l’ordenança ho impe-
deix. Donada la urgència del procés en
què està immers el sector i la voluntat
apuntada per tots, seria de gran utilitat
adoptar un model d’ordenança comuna
pensada i estructurada exclusivament a
afavorir la rehabilitació a gran escala.

MODEL PER A FUTURS PACTES
Apuntant el que va esmentar el mateix
president de la Generalitat, José Mon-
tilla, el mateix dia de la firma del Pacte
Nacional per l’Habitatge, ens hem de
posar a treballar sense més dilació en
la instrumentació de nous pactes a
imatge del de la vivienda. Aquests han
de servir, entre altres virtuts, per co-
hesionar i complementar el document
ja firmat.

El de la rehabilitació podria ser un,
però el que apareix com el més urgent,
segons l’APCE, és el de les infraestruc-
tures. Construir 165.000 vivendes pro-
tegides en nou anys –a més de les del
mercat lliure–, exigeix la disposició de
nous sòls i de nous planejaments urba-
nístics. Nous assentaments, en definiti-
va, que exigeixen la disposició dels ser-
veis necessaris de forma paral·lela al seu

mateix desenvolupament; és a dir, al ma-
teix temps que s’impulsen les vivendes.
I d’entre els serveis, apunten des de l’AP-
CE, el transport és potser el més urgent.
Esgotades les possibilitats, almenys en
les dues primeres corones metropolita-
nes barcelonines, de continuar entestas
a utilitzar el transport privat, segons l’AP-
CE, el ferrocarril apareix com la solució
més viable i segura. Per a això, l’orga-
nisme considera imprescindible realitzar
un estudi en profunditat que determini
les infraestructures necessàries, espe-
cialment les que afecten el transport fe-
rroviari, la mobilitat, les comunicacions i
els equipaments, de totes aquelles zo-
nes on s’hagi i es pugui edificar tan ele-
vada quantitat de vivendes. 

En primer lloc s’hauria de definir mu-
nicipi per municipi, analitzar els movi-
ments poblacionals entre els llocs resi-
dencials i els centres de treball, elaborar
un pla paral·lel que contempli les solu-
cions més viables en cada un dels ca-
sos i preveure, per a aquests espais, els
equipaments essencials que garanteixin
la qualitat de vida dels seus habitants.
Tot això serà llarg. El desenvolupament
i execució de les actuacions establertes

al Pacte Nacional per l’Habitatge –so-
bretot l’edificació de 165.000 vivendes
de protecció oficial–, no serà una reali-
tat a curt termini, sinó que haurem d’es-
perar almenys quatre o cinc anys per co-
mençar a palpar els fruits i comprovar
com el problema de l’accés a la vivenda
a Catalunya comença a oferir els seus
primers signes de recuperació. Final-
ment, l’APCE considera que la cons-
trucció d’un elevat nombre de vivendes
en pocs anys no ha de restar qualitat i
innovació al conjunt, sinó, molt al con-
trari, s’ha d’aprofitar l’oportunitat per apli-
car la R+D+i que les empreses del sec-
tor han anat desenvolupant en l’última
dècada i que potser, per motius diver-
sos, no han trobat l’oportunitat d’apli-
car-se de manera generalitzada a la vi-
venda residencial. 

En definitiva, segons l’Associació de
Promotors de Barcelona s’han d’oferir
solucions a l’actual dèficit de vivendes
que estiguin a l’altura de l’actualitat tec-
nològica que ofereix el sector, com per
exemple, utilitzant nous materials, siste-
mes o processos que incideixin favora-
blement en els àmbits de la seguretat, el
medi ambient i la sostenibilitat.2

Segons l’organisme,
s’ha d’estimular
també el lloguer 
i la rehabilitació

UN ESTUDI DE CADA
MUNICIPI HA DE FIXAR LA
MILLORA EN TRANSPORT 
I EQUIPAMENTS  

EL RITME DE LA NOVA
CONSTRUCCIÓ NO POT
RESTAR QUALITAT I
INNOVACIÓ A L’OBRA    

L’ENTITAT PROPOSA DETERMINAR 
LES INFRAESTRUCTURES NECESSÀRIES   

JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics M



Els promotors públics sostenen que
construir no és només posar totxos
AVS Catalunya procura la qualitat i la innovació en les vivendes per fomentar la cohesió social

L’
arquitectura, l’urbanisme,
la sostenibilitat i l’estalvi
energètic no són paraules
buides”. Ho diu el president

de l’Associació de Promotors Públics
d’Habitatge i Sòl AVS Catalunya, Ferran
Julián, per insistir en la importància de
posar en pràctica aquests termes que
sonen –en moltes ocasions– buits. Ter-
mes que han de ser el full de ruta de tot
constructor, però que a vegades queden
en foc d’encenalls. L’associació de pro-
motors públics procura que això no pas-
si. AVS Catalunya treballa a tot el territo-
ri català “amb la finalitat d’aconseguir
sòl per construir pisos assequibles,
amb el compromís de fer-ho bé: que
siguin vivendes dignes, en l’ampli
sentit de la paraula”, matisa el presi-
dent de l’entitat.

Perquè construir dignament no és no-
més cenyir-se a les normatives actuals,
sinó comprometre’s amb la qualitat i la
innovació. “Construir no és només po-
sar totxos, sinó aplicar noves tècni-
ques, és millorar contínuament i
apostar per les necessitats dels ciu-
tadans”, afirma amb rotunditat Julián.
En aquest sentit, la funció dels promo-
tors públics és anar més enllà de la me-
ra construcció de pisos socials. No es
tracta només d’aconseguir sòl, sinó d’im-
plicar-se en la investigació de nous ma-
terials, la instal·lació de plaques fotovol-
taiques i eòliques, el tractament d’aigües
residuals i d’apostar pels anomenats eco-
barris. “En definitiva, comprometre’ns
per aconseguir la ciutat que volem”,
apunta.

VALOR AFEGIT 
AVS Catalunya promou gairebé el 60%
de la vivenda pública catalana i represen-
ta un gran grup d’empreses “dinàmi-
ques i compromeses”. La seva volun-
tat és donar valor afegit al que fan: “Fer
vivendes és fer ciutat, és fer cohesió
social, és fer societat”, una declara-
ció de principis que ja forma part del sa-
ber popular de l’associació. “Reflexio-
nem sobre la vivenda a nivell global,
avaluems les necessitats, intercan-
viem experiències –entre nosaltres,
la resta d’Espanya i a nivell europeu–,
invertim en formació, en investiga-
ció, estudiem el mercat i extraiem
conclusions que ens permeten pro-

posar iniciatives davant les adminis-
tracions i els diferents operadors”,
explica amb detall el responsable d’AVS
Catalunya. “No només volem fer bé el
que fem, sinó que volem fer propos-
tes als nostres governants. Bones
propostes”, sentencia.

El contacte permanent amb promotors
públics de Galícia, el País Basc, Andalu-
sia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la
Manxa, entre altres, possibilita a l’entitat
comparar les polítiques dels diferents go-
verns autonòmics per buscar els punts
en comú o per incorporar millores en les
polítiques de vivenda de Catalunya.

La implicació que persegueix l’AVS en
la gestió de sòl públic queda reflectida
en la seva aportació al Pacte Nacional
per l’Habitatge, que tot just s’acaba d’a-
provar, “un document al qual hem
contribuït, col·laborant amb la Se-
cretaria d’Habitatge en els primers
esborranys de la futura llei catala-
na pel dret a la vivenda”. A més a més,
l’entitat també ha contribuït, en el marc
de la llei de barris, a “cohesionar i mi-
llorar notablement zones de Santa
Coloma de Gramenet, Lleida, Terras-
sa o Manresa”, entre altres ciutats ca-
talanes.

El president de l’Associació de Promo-
tors Públics d’Habitatge i Sòl reconeix
que “hi ha molta feina per fer”, i amb
un marcat esperit crític mira al futur i es
planteja si el treball realitzat fins al mo-
ment es pot millorar: “És clar que ho
podem fer millor, definint actuacions
més planificades, amb més exigèn-
cia i més compromís”. I afegeix: “No
ho podem amagar. La ciutadania, els
nostres clients en el sentit més am-
pli, ens ho han dit clar: volen solu-
cions, rigor, compliment... Diuen que
la vivenda és un dret i tenen raó”.

PREMIS DE VIVENDA SOCIAL 
Promoure la vivenda pública de qualitat
comporta esforç als promotors, coope-
ratives i fundacions que creuen en la ne-
cessitat de fer-ho. Amb el propòsit d’a-
torgar reconeixement a aquest treball
“seriós i metòdic”, AVS Catalunya con-
voca els Premis de Vivenda Social. “Amb
aquests guardons volem reconèixer,
en totes les seves modalitats –obra
nova, rehabilitació, actuacions inte-
grals–, el compromís, la qualitat, la
innovació, la cultura de servei i la res-
ponsabilitat amb les ciutats i el me-
di ambient”, conclou Julián.2

NEUS VILLA
Àrea Monogràfics M
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El gràfic mostra un sis-
tema de Telegestió
Energètica Multiclient
(conegut amb les si-
gles TGEM), que inte-
gra la producció, la
distribució i la gestió
de l’energia en tot l’e-
difici, des de la clima-
tització (calor-fred), a
l’aigua calenta sanità-
ria o les plaques foto-
voltaiques, amb l’ob-
jectiu de millorar el
rendiment energètic,
aconseguir més soste-
nibilitat, i el conse-
güent augment de la
comoditat i el benestar
de tot el veïnat. 

Radiografia
energètica

FÁTIMA GARCÍA
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BCN aposta 
per l’accés a la

vivenda

E
ls objectius de la políti-
ca municipal en matèria
de vivenda a Barcelona
es continuen orientant a
millorar i facilitar l’accés
a una vivenda assequi-

ble. D’aquesta manera, es pretén aten-
dre al mateix temps les necessitats dels
segments socials més desafavorits i in-
crementar, sobretot, el parc de vivenda
protegida i el parc públic.

Pel que fa a la construcció de noves
vivendes protegides, l’Institut Municipal
d’Urbanisme (IMU) ha complert amb l’ob-
jectiu que es va proposar per al perío-
de 2004-2007: impulsar la promoció de
10.000 noves vivendes. D’aquestes, ac-
tualment ja en té finalitzades un 93%. En
total hi ha 4.463 vivendes finalitzades;
3.222 en construcció, amb llicència
d’obres i adjudicades, i 2.418 en cons-
trucció i amb llicència però pendents
d’adjudicar. 

12.000 NOVES VIVENDES PROTEGIDES
De totes elles, el 76% correspon a no-
ves vivendes i el 24% restant està des-
tinat al reallotjament. Entre els pròxims
objectius de l’IMU per al període 2008-
2011 hi ha el continuar impulsant un mo-
del de gestió del sòl que afavoreixi la cre-
ació d’aquesta vivenda protegida. 

Així, l’aprovació del nou Programa
d’Actuació Municipal (PAM) permetrà,
segons fonts de l’IMU, desenvolupar els
nous planejaments de la Verneda In-

dustrial, Can Batlló, Marina-Zona Fran-
ca o Sant Andreu-Sagrera i voltants, en-
tre altres, així com impulsar les modifi-
cacions necessàries del Pla General
Metropolità (PGM). Tot plegat obeeix a
un mateix fi: tenir més parc públic de vi-
venda i aconseguir el pròxim objectiu de
12.000 noves vivendes protegides. 

Amb aquest objectiu previst, l’IMU po-
tenciarà la funció d’un dels seus princi-
pals operadors públics, el Patronat Mu-
nicipal de l’Habitatge, principal instrument
de la promoció de vivenda protegida i
dotacional a Barcelona. 

AL SERVEI DELS CIUTADANS
El Patronat Municipal de l’Habitatge
(PMH) ofereix informació i orientació als
ciutadans. El seu servei d’atenció al pú-
blic ha anat augmentant en nombre de
visites, i ha arribat durant el 2006 a les
27.230 atencions presencials amb un in-
crement de gairebé el 10% respecte a
l’any anterior, en què va efectuar 24.934
atencions. Així mateix, aquest organis-
me va adjudicar durant l’any passat 494
vivendes (319 corresponents a obra no-
va i 175 a vivendes recuperades). 

Pel que fa al patrimoni i la gestió del
lloguer, el 31 de desembre del 2006, el
patronat administrava un patrimoni de
7.910 vivendes, de les quals un 65%
(5.005) ho són en règim de lloguer, i la
resta, en règim d’amortització o altres
modalitats. D’aquest total de vivendes,
un 80% correspon al patrimoni propi del
PMH, i la resta, al de l’Incasol i al de l’A-
juntament de Barcelona. 

INCREMENT DEL PARC DE LLOGUER
En relació amb el 2003, l’increment del
parc propi de lloguer del patronat ha es-
tat d’un 33,8%, i ha passat de gairebé
2.900 vivendes a més de 3.800. Des del
2003, el PMH ha acabat i adjudicat
1.885 vivendes. El març del 2006,
aquest organisme tenia 838 vivendes en

construcció i 1.200 vivendes en les di-
ferents fases de redacció de projecte o
de licitació d’obres. Durant l’any passat
2007 es van fer reparacions o rehabili-
tacions en 855 vivendes i en dos edifi-
cis sencers. 

Al mateix temps, el PMH consolidarà
i millorarà els recursos, la informació i
l’accés a la vivenda assequible a través
de nous canals ja disponibles –el Regis-
tre Municipal Únic d’Accés a la Vivenda–
i d’altres de futura creació com l’Oficina
Integral de Vivenda, que obrirà pròxi-
mament les seves portes en cada un dels
districtes. L’IMU coordinarà tot l’engra-
natge i garantirà processos justos i trans-
parents per als ciutadans. 

PRESERVAR EL PATRIMONI URBANÍSTIC
L’IMU fomenta i impulsa així mateix la re-
habilitació d’edificis, i millora les actua-
cions per protegir, millorar i preservar el
patrimoni urbanístic. Per a això dispo-
sa d’un programa de rehabilitació que
complementa el de l’Institut Municipal
del Paisatge Urbà, i que actua bàsica-
ment a través de les Àrees de Rehabili-
tació Integral (ARI) i dels barris d’atenció
especial. D’aquesta manera s’impulsa la

L’Institut Municipal d’Urbanisme ha impulsat 10.000 nous pisos protegits entre 
el 2004 i el 2007, i en preveu la promoció de 12.000 més de cara a l’any 2011  

A dalt, promoció de vivendes al carrer del Bronz

PROTECCIÓ OFICIAL

El 76% dels
immobles són 
d’obra nova i la resta
per a reallotjament

DL’IMU FOMENTA 
LA REHABILITACIÓ I

PRESERVA EL PATRIMONI
URBANÍSTIC

DUN ESTUDI
ACTUALITZAT PERMET

AFRONTAR ELS
PROBLEMES CONCRETS 

L’ORGANISME 
OFEREIX INFORMACIÓ 
I ORIENTACIÓ
ALS CIUTADANS

L’ENTITAT VA 
ADJUDICAR L’ANY 
PASSAT PROP DE 
500 APARTAMENTS

ES POTENCIA LA FUNCIÓ DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE

JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics M



Pàgines especials DIMECRES
24 D’OCTUBRE DEL 2007 el Periódico 11

millora dels elements interns i externs
dels edificis i de les condicions d’habi-
tabilitat de les vivendes amb subvencions
a fons perdut. 

En funció del tipus d’obres que es fa-
cin, aquestes ajudes poden anar del 25%
al 60% i generalment estan destinades
a patologies estructurals, deficiències
constructives, instal·lació d’ascensors,
obtenció de mínims d’habitabilitat, adap-
tació de la vivenda per a persones amb
mobilitat reduïda, etcètera.                

L’Institut Municipal d’Urbanisme tam-
bé potencia els recursos de la seva xar-
xa d’organismes, des del Consorci de l’-
Habitatge fins al Consell de l’Habitatge
Social. En aquest sentit, impulsa la co-
ordinació interinstitucional i la partici-
pació en matèria de vivenda a través de
l’Institut Municipal d’Urbanisme, l’Insti-
tut Municipal del Paisatge Urbà i l’em-
presa municipal Bagursa, entre altres,
per continuar aplicant amb eficiència les
polítiques de vivenda de la ciutat. 

RADIOGRAFIA SOCIAL
Paral·lelament, l’objectiu de disposar
d’un informe independent que contri-
bueixi a formular un diagnòstic del pro-

blema a la ciutat ja és tota una realitat.
El Llibre blanc de la vivenda proporcio-
na una radiografia de les dificultats d’ac-
cés a la vivenda dels col·lectius socials
sensibles i recomana actuacions con-
cretes per solucionar els problemes que
s’hagin detectat. Un autèntic full de ru-
ta per materialitzar els reptes de la no-
va política de vivenda de l’Ajuntament
de Barcelona. 

XARXA D’OFICINES
L’Institut Municipal d’Urbanisme treballa
per incrementar i millorar l’atenció ciuta-
dana a través de la seva xarxa d’Ofici-
nes de la Vivenda distribuïdes per tota la
ciutat de Barcelona. 

Entre els seus serveis hi ha el fet de
proporcionar informació i assessorament
sobre la vivenda en general i sobre la vi-
venda de protecció oficial en particular;
gestionar les convocatòries i els pro-
cessos d’adjudicació de la vivenda pro-
tegida; oferir informació sobre els pro-
grames orientats a facilitar un lloguer
assequible, com la Borsa d’Habitatge
per al Lloguer Social o la Borsa Jove
d’Habitatge, i gestionar les ajudes a la
rehabilitació de vivendes i edificis.2

ze (Zona Franca). A sota, a l’esquerra, pisos a Alfons Comins, i edifici de vivendes per a joves realitzat per Lluís Domènech i Roser Amador.

OFICINES DE LA VIVENDA

Informació 
a tota 
la ciutat
L’OFICINA que ofereix informació
general sobre la vivenda per a
tots els ciutadans de Barcelona
està ubicada a la rambla del
Poblenou, 147. El seu horari
d’atenció al públic és de dilluns a
divendres de 9.00 hores a 18.00
hores. A més, hi ha oficines
repartides per tota la ciutat:  

DOficina de la Vivenda de Ciutat
Vella: carrer del Pintor Fortuny,
17-19, baixos. Horari d’atenció al
públic: de dilluns a divendres de
9.00 hores a 15.00 hores.
www.fomentciutatvella.net  

DOficina de la Vivenda de
l’Eixample: carrer de València,
307, baixos. Horari d’atenció al
públic: de dilluns a dijous de 9.00
a 14.30 hores i de 16.00 a 18.30
hores; divendres de 9.00 a 14.30
hores. www.proeixample.cat 

DOficina de la Vivenda de
Sants-Montjuïc: carrer de Blai,
34. Horari:  de dilluns a dijous de
9.00 a 14.30 hores i de 16.00 a
18.00 hores; divendres de 9.00 a
14.30 hores.  

DOficina de la Vivenda de
Gràcia: plaça de Rius i Taulet, 2.
Horari: de dilluns a divendres de
9.00 hores a 14.00 hores.  

DOficina de la Vivenda d’Horta:
carrer de Llobregós, 175-189.
Horari: de dilluns a divendres de
9.00 hores a 14.00 hores.

DOficina de la Vivenda de Nou
Barris: carrer de Doctor Pi i
Molist, 133. Horari: de dilluns a
divendres de 10.00 a 14.00 hores i
de 15.00 a 18.00 hores. 

DOficina de la Vivenda de Sant
Andreu: carrer de Joan Torras, 49.
Horari: de dilluns a divendres de
10.00 a 14.00 hores i de 15.00 a
18.00 hores.

També destaquen: 

DEl Patronat Municipal de
l’Habitatge: carrer de Doctor
Aiguader, 26-36. Horari: de dilluns
a divendres de 9.00 a 14.00 hores
i els dijous de 16.00 a 18.00 hores.
www.pmhb.cat;
pmhb@pmhb.org 

DEl Servei d’Habitatge Jove:
plaça de Rius i Taulet, 3. Horari:
de dilluns a divendres de 9.00 a
19.00 hores.
www.bcn.cat/joventut;
habitatgejove@bcn.cat

27%
11%

35%27%

Persones gransReallotjament

urbanístic

Població 

en generalJoves

10.000 noves vivendes 2004-2007
Distribució per tipologies
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temps. Amb el pacte, sabem que, com
a mínim fins al 2016, es destinaran par-
tides pressupos-tàries a aquesta ne-
cessitat. En general, la gran virtut del
Pacte Nacional per l’Habitatge és que
estableix un acord sobre les línies a se-
guir a llarg termini. 

–En un pla més concret, el pacte
apunta a la millora de l’accessibili-
tat dels edificis més antics, amb la
col·locació d’ascensors.

-Es tracta també d’unes ajudes que ja
existeixen, i amb les quals estem total-
ment d’acord. No obstant, sí que criti-
quem el fet que per accedir-hi s’ha de
seguir un procés massa complex i pe-
sat. Hi ha moltes exigències que al final
aconsegueixen que els propietaris de-
sisteixen. A part, es produeix una altra
distorsió. Per optar a les subvencions
s’ha de sol·licitar un test de l’estat de l’e-
difici (Tedi). El problema és que aquesta
avaluació recull totes les deficiències. Ai-

E
ls administradors de finques
valoren el recentment firmat
Pacte Nacional per l’Habi-
tatge de forma positiva, so-
bretot perquè estableix ob-

jectius de llarg recorregut i impulsa dues
de les pràctiques que consideren im-
prescindibles per solucionar els dese-
quilibris del mercat: el lloguer i la reha-
bilitació. No obstant, critiquen el paper
que s’ha reservat la Generalitat en la ges-
tió del parc immobiliari, que consideren
massa intervencionista i, a més, poc
pràctic i eficaç.    

–El Pacte Nacional per l’Habitatge
concentra part dels seus esforços
en la construcció de pisos destinats
al lloguer social. ¿Quin és el nou pa-
norama que es dibuixarà si es com-
pleixen totes les mesures anuncia-
des en l’acord?

–Primer de tot, està per veure si real-
ment som capaços de complir les ac-
cions que estableix el pacte, tant per part
de l’Administració pública com dels
agents privats. D’altra banda, estem to-
talment d’acord en la potenciació del
mercat de lloguer, i sobretot de viven-
da social. No obstant, anem amb molts
anys de retard i en necessitarem uns
quants més perquè es comencin a no-
tar els efectes, ja que els pisos no es po-
den improvisar d’avui per demà. En qual-
sevol cas, la Generalitat ha de concentrar
els seus esforços en el mercat de lloguer,
sigui social o no. 

–¿S’aconseguirà així reequilibrar
el mercat lliure de lloguer?

–Aquest seria l’objectiu: equilibrar l’o-
ferta i la demanda per aconseguir uns
preus que tendeixin a la moderació. Afir-
mar si això serà possible o no és difícil,
ja que hi intervindran molts factors. En
primer lloc, el seu termini d’aplicació no
serà immediat i, en segon lloc, serà ne-
cessari observar com evoluciona el mer-
cat de compravenda. També s’haurà de
veure quin percentatge de vivenda so-
cial va dirigida a les persones amb risc
d’exclusió social –i que, per tant, han
d’estar molt subvencionades– i quina
part a la resta de la societat –amb preus
moderats–. Si la balança es decanta cap
al primer, s’aconseguirà solucionar un
problema concret, però no tindrà cap in-
cidència en la regulació del mercat.

–La mesura més polèmica és la
que preveu l’expropiació de l’usde-
fruit dels pisos buits per destinar-los
al lloguer. ¿Tindrà rellevància aques-
ta iniciativa a efectes pràctics?

–Estem totalment en contra d’aques-
ta mesura, no per qüestions polítiques
ni filosòfiques, sinó, precisament, pels
seus efectes pràctics. Objectivament, els
pisos que es podrien posar en el mercat
a partir d’aquesta acció serien tan pocs
que l’esforç administratiu i econòmic no
valdria la pena. Imaginem que es tracta

d’una mesura política dirigida a cons-
cienciar la gent i a combatre l’especula-
ció. No obstant, la seva aplicació recauria
més sobre els propietaris individuals, que
tenen un pis per viure i un altre en con-
cepte d’estalvi o per ajudar els fills. A
més, això crea una gran inseguretat ju-
rídica, ja que la norma no és gens clara. 

–¿Desapareixerà aquesta iniciati-
va durant la tramitació de la llei al
Parlament de Catalunya?

–Tot apunta que sí, segons les últimes
declaracions del conseller de Medi Am-
bient i Habitatge, Francesc Baltasar, que
ha afirmat que acceptarà les conclusions
del dictamen del Consell Consultiu en
aquest aspecte. El que sí que es man-
tindrà, i això ens preocupa, són les
sancions econòmiques previstes per als
pisos buits, que considerem massa ele-
vades. Creiem que les polítiques per in-
centivar la mobilització de pisos buits per
al lloguer han de ser sempre en positiu i
no a base de sancions. En aquest sen-
tit, els dos punts primordials serien as-
segurar al propietari la rendibilitat –en
termes reals, no inflats– i garantir-li se-
guretat jurídica i econòmica en el cas de
l’impagament de les rendes. 

–¿Els avals públics al lloguer, con-
templats en el pacte, poden asse-
gurar al propietari aquesta segure-
tat en matèria jurídica i econòmica?

-Ja era hora que l’Administració pú-
blica es plantegi l’opció d’avalar els llo-
guers, cosa que sempre hem reclamat.
No obstant, estem molt preocupats, i ai-
xí l’hi hem fet saber a la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge, pel caràcter
intervencionista d’aquest paquet de me-
sures. La Generalitat no pot substituir
l’administrador de finques. L’enfocament
que se li està donant és que sigui ella
la que gestioni tant el parc de vivendes
propi com el privat. Això envaeix clara-
ment les competències dels professio-
nals dedicats a això. A més, desconfiem
que la gestió sigui l’adequada, ja que
l’Administració autonòmica no s’ha ca-
racteritzat mai per la seva eficàcia ni pro-
fessionalitat en el manteniment del parc
immobiliari propi.

–Un altre dels punts que més afec-
ten els administradors de finques és
el que fa referència a la rehabilitació
i el manteniment. ¿El Pacte Nacional
per l’Habitatge aporta noves direc-
trius en aquesta matèria?

–El pacte preveu continuar amb les
mesures que s’estan portant a terme fins
ara. Creiem que són insuficients, enca-
ra que també entenem que els diners
són limitats. En aquest sentit, l’acord no
aporta res de nou, però creiem que era
molt important posar per escrit la ne-
cessitat de potenciar la rehabilitació i el
manteniment dels edificis. A més, fins al
moment, les polítiques d’ajudes estaven
planificades per a un curt període de

xí, per rebre una aiuda concreta per
col·locar un ascensor, és obligatori em-
prendre totes les reformes que aparei-
xen al Tedi. I això és molt difícil per a la
majoria de propietaris, que tenen unes
economies limitades. 

–Si el pacte marca la línia a seguir
pel conjunt del sector, els adminis-
tradors de finques analitzaran el seu
futur en el congrés estatal que se ce-
lebrarà a Barcelona el pròxim mes
de juny. ¿Quins són els reptes de la
professió?

–Estem preparant un congrés que gi-
rarà al voltant de dos grans temes: la dig-
nificació de la nostra professió i l’anàlisi
de les mesures que, sota el nostre punt
de vista, són necessàries per potenciar
el mercat del lloguer. Amb la nostra ex-
periència del dia a dia, estudiarem qui-
na incidència han tingut les propostes
polítiques aplicades fins al moment i, evi-
dentment, arran del pacte.2

per EDUARD PALOMARESl’entrevista

Elena Juano, al seu despatx, a la seu del Col·legi d’Aministradors de Finques, a Barcelona.  

“Les polítiques per
mobilitzar els pisos
buits han de ser 
en positiu, i no a
base de sancions”

LA POLÈMICA

Elena JUANO I SECRETÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA-LLEIDA 

“La Generalitat no pot ocupar l’espai
de l’administrador de finques”
“Recolzem el Pacte per l’Habitatge, però no l’enfocament intervencionista en la gestió del parc de lloguers”

FERNANDO BAGUÉ
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acostumar-los a conviure els uns amb els
altres. Des del seu naixement, la fundació
ja ha construït unes 4.000 vivendes, tant
en règim de compra com de lloguer. I en
podríem fer moltes més. Tot depèn del sòl
de què disposem. Esperem, per tant, que
gràcies al pacte n’aconseguim més. 

–¿Quins preus tenen les seves vi-
vendes?

L
a Fundació Família i Benestar
Social és una promotora de
vivendes socials, en règim de
propietat i lloguer, fora de l’àm-
bit de l’Administració pública

i sense afany de lucre. Aquestes promo-
cions van dirigides a famílies amb uns in-
gressos de 2,5 a 5,5 vegades el salari mí-
nim interprofessional.

La seva activitat està estretament lliga-
da a les administracions. Això li permet
seguir un protocol de les adjudicacions
atenent i compartint en tot moment les
prioritats socials que tenen compromeses
els serveis municipals i atorgar les viven-
des a les famílies que compleixen amb els
requisits fixats per la llei i el municipi en
qüestió. Francesc Borrell és el president
de la fundació.

–¿Quina importància té el Pacte
per l’Habitatge que s’acaba de con-
sensuar?

–Fins ara, cada Administració solia dic-
tar noves lleis i ordenances sobre viven-
da, que substituïen les anteriors. I això
desorienta enormement les empreses que
fem construcció. Perquè aixecar un edifi-
ci comporta un període llarg de temps,
entre tràmits administratius i obra pròpia-
ment dita. I si canvia la legislació durant
aquest procés, cauen totes les previsions.
Aquest pacte és important perquè és a
llarg termini –10 anys– i perquè hi parti-
cipen tots els agents implicats en el sec-
tor. I això fa pensar que serà durador. 

Per mi és més important la solidesa i la
permanència del pacte al llarg del temps
que les decisions concretes que pugui in-
cloure, sempre pensant a poder portar a
terme els programes constructius. I aquest
és l’aspecte primordial que ens ha por-
tat a donar la nostra conformitat al pacte.
Opino que s’hauria de felicitar els socia-
listes per aconseguir aquest acord.

–S’ha de veure de quina manera es
porta a terme.

–Imaginem que tot vagi bé i es cons-
trueixin les 160.000 vivendes de protec-
ció oficial promeses. En primer lloc, han
d’estar distribuïdes de tal manera que no
es creïn guetos. Però, a més, a Barcelo-
na ja no hi ha gairebé sòl disponible i als
seus voltants en queda poc... Per tant, la
gent ha de marxar més lluny. Davant

aquest panorama, és primordial que es
millorin les comunicacions a Catalunya per
arribar a aquests punts. Perquè aquest
apartat és un autèntic desastre. I són ne-
cessaris molts diners per canviar la situa-
ció: substituir les catenàries, fer noves lí-
nies de Rodalies (ja que les actuals són
insuficients), etcètera. Aquesta és una in-
versió importantíssima que, segons crec,
no està prevista.

–¿Són suficients els acords del pac-
te per satisfer les necessitats de
vivenda dels col·lectius més des-
afavorits?

–Crec que tal com està plantejat, l’a-
nomenada vivenda protegida seguirà pro-
tegint només els que ja disposen d’uns
recursos econòmics mitjans. Una part de
la població que, no obstant, no és la més
necessitada. Calculo que un 50% de les
persones que necessiten una vivenda
queden al marge dels preus actuals. I el
mòdul (preu per metre quadrat al qual
s’han de llogar o vendre les vivendes) se-
gueix pujant… 

–Llavors, ¿creu que realment hi ha
poc règim especial?

–Ningú en fa i, si l’Estat no el sufraga,
no es farà. El que s’hauria de fer és fixar
el mòdul perquè les empreses construc-
tores poguessin realitzar promocions més
assequibles i subvencionar aquesta di-
ferència. Però parlem d’un import econò-
mic molt alt. Per això crec que el proble-
ma no es resoldrà. I recordem que, segons
diu la Constitució, tothom té dret a una vi-
venda digna. I això no s’està complint.

–Encara hi ha moltes persones que
no troben el suport que necessiten per
accedir a una vivenda...

–Si un no té feina o un sou prou elevat,
la Generalitat li denegarà un pis de pro-
tecció. I això s’hauria de revisar, perquè
és possible que el banc sí que li conce-
deixi una hipoteca –gràcies a un aval o
certs ingressos que el convencin–. Lla-
vors, si el banc diu sí, ¿per què la Gene-
ralitat hi posa el veto? 

–¿Quines solucions planteja la Fun-
dació Família i Benestar Social?

–Treballem sense finalitat de lucre en
promocions que barregen joves, perso-
nes grans i immigrants. Pensem que és
més positiu no separar col·lectius, sinó

–El preu mitjà dels pisos de compra que
construeix actualment la fundació és de
96.000 euros (16 milions de pessetes), per
una vivenda d’una superfície de 70 me-
tres quadrats. Pel que fa al lloguer, solen
ser més petites, de 40 o 50 metres qua-
drats, a vegades amb pàrquing, per una
mensualitat que pot rondar els 240 euros
(40.000 pessetes).2

PER DARÍO REINA

Francesc
BORRELL
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ 
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL (FIBS)

Edifici de 51 vivendes de la Fundació Família i Benestar Social situat al carrer Alí Bei de Barcelona.

LES POSTURES

“És més important 
la solidesa del pacte que
les decisions concretes
que pugui incloure”

“Opino que s’hauria 
de felicitar els socialistes
per aconseguir 
aquest acord”

“El preu mitjà dels 
pisos de compra que
construeix la fundació
és de 96.000 euros”

L’OFERTA

“No es compleix el que diu la Constitució”
Francesc Borrell qüestiona si el Pacte per l’Habitatge assegurarà el dret a una vivenda digna per als més necessitats

l’entrevista
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U
n objectiu: la vivenda social.
Des de l’any 2005, l’Ajunta-
ment de Terrassa, una ciutat
de l’arc metropolità amb més
de 200.000 habitants, s’ha fi-

xat la meta de construir 1.900 nous pisos,
tant en règim de lloguer com de propie-
tat, en un termini de sis anys (2005-2010).
Així s’ha definit en el programa municipal
de vivenda i suposarà l’edificació de més
de 300 pisos cada any, cosa que implica
una inversió total de 200 milions d’euros.
Segons fonts del consistori, es tracta d’un
“esforç econòmic important”, ja que
aquesta partida gairebé equival al pres-
supost total consolidat de l’ajuntament per
a l’exercici del 2007, que és de 270 mi-
lions d’euros. El foment del lloguer és una
de les prioritats de la política local de vi-
venda, que es desenvolupa a través de la
Societat Municipal d’Habitatge de Terras-
sa. Per aquesta raó, de la totalitat de pi-
sos públics que es van construir a la ciu-
tat, “el 30% es destinarà al lloguer”,
comenten les mateixes fonts, i estaran in-
closos en programes dirigits als col·lectius
més desafavorits, com els joves o les per-
sones grans.

Una altra de les estratègies de l’a-
juntament és l’edificació de vivendes
socials que s’adaptin a les necessitats
dels demandants. Per aquest motiu
s’ofereixen immobles “de dimensions
molt diverses (grans, mitjanes i pe-
tites), distribuïts per tota la ciutat
i integrats en el seu entorn, com
s’està fent en la nova promoció de
Torre-sana”, apunten. Per un altre
costat, la distribució de promocions
municipals a tota la ciutat és un altre
dels principis del programa local de vi-
venda, ja que –asseguren– així es pre-
tén “garantir la cohesió social i l’e-
quilibri territorial de la ciutat”. En
aquest sentit, a part de construir pisos
nous, l’Ajuntament de Terrassa promou
la rehabilitació d’edificis i vivendes, la
instal·lació d’ascensors i la supressió
de barreres arquitectòniques amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i potenciar l’atractiu resi-
dencial de diverses zones de la ciutat.
A més a més, el consistori també
“aposta per una arquitectura i pro-
postes innovadores, personalitat
pròpia i un respecte pel medi am-
bient”. Un compromís de qualitat que
s’ha vist reconegut, ja que algunes pro-
mocions d’Habitatge Terrassa han re-
but distincions pel seu disseny i ca-
racterístiques d’habitabilitat. I perquè
els tràmits sobre vivenda social i pro-
grames de rehabilitació siguin més fà-
cils i còmodes, aquesta societat local
centralitza tot el servei com una ofici-
na única, tant per sol·licitar informa-
ció o ajudes municipals com les que
ofereix la Generalitat.2

Aquest programa
local suposa un
esforç inversor de
200 milions d’euros

Terrassa, ciutat líder en vivenda
pública de propietat i lloguer
L’ajuntament egarenc pretén edificar 1.900 pisos municipals en un període de sis anys

SARA MARÍN
Àrea Monogràfics M

TORRE-SANA, UN NOU BARRI AL COSTAT DE LA NATURA
És la promoció pública de vivendes més important
que es desenvolupen actualment a Terrassa i s’u-
bica al parc de Guernika. S’estan construint 900 pi-
sos protegits, distribuïts en 11 edificis diferents, so-

bre una superfície de més de 78.000 metres qua-
drats de propietat municipal. Aquesta promoció de
la Societat d’Habitatge Terrassa, dissenyada per cinc
equips d’arquitectes de reconegut prestigi, aposta

per la qualitat urbanística i arquitectònica, i per la
sostenibilitat. Per això, s’han adoptat mesures de
coeficiència i la primera central local de recollida
pneumàtica de residus.

MÉS OFERTA PER ALS JOVES
La promoció de vivendes Palet i Barba és un edifici singular que compta
amb 14 pisos en règim de lloguer d’una i dues habitacions, pensats es-
pecialment per als joves. És un projecte promogut a través d’un conveni
amb Injuve que, pel seu disseny arquitectònic d’alta qualitat, ha estat se-
leccionat per participar en la quarta edició de la Biennal d’Arquitectura del
Vallès.  

SERVEIS DIRIGITS A GENT GRAN
La promoció residencial del carrer de Sant Leopold està dirigida a les per-
sones grans i és la primera d’un total de tres que estan en marxa. Situada
al centre de la ciutat, compta amb 46 vivendes de lloguer i 200 places d’a-
parcament. Integra diferents serveis comuns: neteja, menjador i cafeteria
comuna, jardí comunitari, sala d’estar, biblioteca i ordinadors amb con-
nexió a internet, gimnàs, perruqueria, etc. 

Actuacions en curs

la tribuna PERE NAVARRO
ALCALDE DE TERRASSA

Terrassa creix. Moderadament,
equilibradament i de forma orde-

nada. Aquest és un signe positiu de
dinamisme, de progrés, per a la quar-
ta ciutat de Catalunya, que en molts
camps és un dels grans motors del
nostre país. Terrassa creix no només
en població, sinó especialment en be-
nestar i qualitat de vida. Són factors
que la fan una ciutat especialment
atractiva dins de l’arc metropolità. Hi
ha altres factors que també resulten
decisius: les excel·lents comunica-
cions tant exteriors como interiors

–com el futur metro de Terrassa–, el
desenvolupament de la indústria i els
serveis, l’extraordinari entorn natural,
etcètera.

La política municipal de vivenda se
situa en aquest context com un eix
estratègic dins del programa de go-
vern. L’ajuntament desenvolupa una
política urbanística que busca l’equi-
libri entre els diferents barris i distric-
tes, que incorpora nous serveis i in-
fraestructures a les zones de
creixement, ajustant-se a la deman-
da actual i preveient la futura, en

col·laboració amb el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya i el Govern
d’Espanya. L’ajuntament actua en el
mercat immobiliari local per garantir
a les persones i a les famílies l’accés
a la vivenda, un dret fonamental. La
inversió en construcció de vivendes
de promoció municipal, la potencia-
ció del lloguer directe o a través de
borses com la de vivenda jove, i l’im-
puls a la rehabilitació i millora de les
vivendes ja existents són els princi-
pals eixos de l’estratègia municipal,
enfocada amb una clara sensibilitat

social i de progrés. 
Aquesta és la fórmula que a Ter-

rassa apliquem pel que fa a la políti-
ca de vivenda. Construïm vivendes,
sí, però en realitat el nostre autèntic
compromís és construir futur per a les
persones, per a milers de ciutadans
que tenen l’ajuntament al seu cos-
tat en molts àmbits i serveis. I en un
de decisiu, importantíssim per a ca-
da persona: la vivenda, fonamental
perquè tothom visqui bé en una ciu-
tat en què treballem perquè cada dia
s’hi visqui millor.2

CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR
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Imatge virtual d’un projecte de 128 vivendes de protecció oficial a Ripollet.

L’
accés a la vivenda, factor
essencial de benestar i
qualitat de vida, és una de
les qüestions que més
preocupen els ciutadans,

especialment els joves i col·lectius
menys afavorits de l’àrea metropolitana
de Barcelona. Aquest territori té una ex-
tensió de 600 quilòmetres quadrats on
viuen més de tres milions de persones
i que, per les seves característiques, re-
quereix un esforç especial en polítiques
socials de vivenda.

En els últims 10 anys, el preu de la
vivenda lliure nova i de segona mà a la
metròpolis de Barcelona pràcticament
s’ha triplicat. En l’últim quadrienni, el
comprès entre el 2002 i el 2005, es van
acabar 51.106 vivendes en aquest ter-
ritori, i d’aquestes, només 7.004, el
13,7%, van disposar d’algun règim de
protecció oficial. 

Si s’examina un període més ampli,
per exemple, el dels últims 10 anys, la
vivenda protegida a l’àrea metropolita-
na de Barcelona ha passat de repre-
sentar més del 50% de la promoció to-
tal a menys del 6% l’any 2005.   

RESPOSTA A UN PROBLEMA SOCIAL
Amb aquestes dades sobre la minvant
creació de vivendes protegides no és
estrany que la promoció de vivendes
protegides hagi estat durant els últims
anys, i especialment en l’actualitat, una
de les obsessions socials més insistents
del món local metropolità, malgrat que
les competències en aquesta matèria
corresponen al Govern de la Generali-
tat de Catalunya. 

En aquest context, la Mancomunitat
de Municipis treballa des de fa anys al
servei dels ajuntaments mitjançant l’Ins-
titut Metropolità de Promoció de Sòl i
Gestió Patrimonial Impsol. Aquest or-
ganisme realitza un gran esforç per
construir vivenda protegida, i enfoca la
qüestió des d’una dimensió metropoli-
tana com a àmbit idoni d’aplicació de
les polítiques de vivenda social.

AVANÇOS IMPORTANTS 
Com a resultat, la majoria del que s’ha
construït al territori metropolità ha estat
fruit d’una voluntat estricta i determinant
de millorar la realitat existent en aquest
àmbit. Malgrat que les quantitats ob-
tingudes pel que fa a nous pisos pro-
tegits són encara insuficients, els
avanços han ajudat a pal·liar en part els
greus dèficits existents en el camp de la
vivenda social. 

Les xifres publicades així ho corrobo-
ren: entre l’any 1996 i el 2006 s’han en-
tregat 3.000 vivendes repartides en 62
promocions. Paral·lelament, s’estan
construint o bé estan en una fase

avançada del projecte 1.400 vivendes
més distribuïdes en 22 promocions que
estaran acabades el 2009. Finalment,
s’està en procés de gestió del sòl per
construir fins a l’any 2012 unes 2.500
vivendes més repartides en 16 promo-
cions. D’aquesta manera, en un perío-
de de poc més de 15 anys s’hauran po-
sat a disposició dels ciutadans prop de
7.000 vivendes protegides distribuïdes
per la majoria dels municipis metropoli-
tans de Barcelona. 

INVERSIÓ EN SÒL DE QUALITAT
Una de les dificultats més importants per
portar a terme una política de vivenda
protegida és generar un sòl apte i ne-
cessari. A més del sòl que proporcionen
els ajuntaments, l’Impsol també assu-
meix aquesta responsabilitat fent im-
portants inversions en compra de sòl de
qualitat. 

El necessari procediment urbanístic
es du a terme de forma paral·lela d’a-
cord i en col·laboració amb els ajunta-
ments i mitjançant fórmules diverses que

van des de la creació de consorcis fins
a l’assumpció directa de la gestió. 

CLAREDAT I TRANSPARÈNCIA
Les vivendes protegides construïdes per
l’Impsol s’adjudiquen seguint un procés
transparent i unes bases d’adjudicació
prèviament definides. Els ajuntaments
són els que estableixen i concreten
aquest procés al seu propi municipi. 

Com a requisits generals, les vivendes
estan destinades preferentment a per-
sones joves que no siguin propietàries
d’altres vivendes, que tinguin uns in-
gressos anuals que no superin una de-
terminada quantitat i que resideixin o ha-
gin residit al municipi. Així mateix, sempre
es reserven algunes vivendes per a per-
sones amb discapacitat. 

SORTEIG PÚBLIC
Les sol·licituds es realitzen a través de
les corresponents oficines municipals
o a les de l’Impsol. Finalitzat el termini
de presentació, es publiquen les llistes
provisionals que, transcorregut un temps

L’institut de
promoció del sòl
Impsol col·labora
amb els ajuntaments

LES CASES
S’ADJUDIQUEN A TRAVÉS 
D’UN PROCÉS PÚBLIC 
I TRANSPARENT 

ELS NOUS EDIFICIS 
SÓN SOSTENIBLES 
I AMB UN ALT NIVELL
ARQUITECTÒNIC    

EL PREU DE LA VIVENDA LLIURE 
A BCN S’HA TRIPLICAT DES DEL 1997

JORDI MATEOS
Àrea Monogràfics M

Antonio
BALMÓN
VICEPRESIDENT 

EXECUTIU DE LA MMAMB 

La falta de vivenda a un preu as-
sequible i a l’abast dels ciutadans

és un problema social generalitzat
especialment intens als municipis de
l’àrea metropolitana de Barcelona
(AMB), a causa dels elevats preus del
mercat lliure i de la seva alta densi-
tat de població.

Totes les administracions públiques
som conscients d’això i invertim es-
forços i recursos amb la finalitat de
pal·liar el greu dèficit existent. No
obstant, els ajuntaments no sempre
poden afrontar sols les solucions a
aquest problema. La Mancomunitat
de Municipis de l’AMB té entre les
seves prioritats la promoció de vi-
vendes de protecció oficial als muni-
cipis metropolitans. I aquesta és tam-
bé la finalitat de l’Institut Metropolità
de Promoció del Sòl i Gestió Patri-
monial Impsol, que treballa colze a
colze amb els consistoris.

El recent Pacte Nacional per l’Ha-
bitatge i la llei de la vivenda definei-
xen un nou marc per a la intervenció
dels agents públics i privats, i ens fan
confiar en un futur molt més favora-
ble als interessos i els drets de la ciu-
tadania. Estic segur que des de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona
podrem continuar treballant amb la
mateixa il·lusió, però amb més efi-
ciència.2

ESCOLTAR 
ELS DRETS DE 
LA CIUTADANIA

la tribuna

per a la tramitació de possibles al·lega-
cions, passen a ser definitives. 

El sorteig és públic i determina tant les
persones afavorides com l’ordre per es-
collir la vivenda. Una vegada adjudicat,
es formalitza el corresponent contracte,
que comporta el pagament del 10% del
seu preu global. En el moment d’entre-
ga de les claus s’atorga també la cor-
responent escriptura. 

UNA DILATADA TRAJECTÒRIA
Els aspectes qualitatius són una priori-
tat inqüestionable de les vivendes cons-
truïdes per l’Impsol. En totes i cada una
de les promocions s’ha procurat acon-
seguir el nivell més elevat, tant arqui-
tectònic com de qualitat constructiva. 

La consideració del paisatge físic i urbà
circumdant també es té en compte: es
busca una precisa inserció de cada obra
en el seu entorn i que l’edifici millori la
seva qualitat i la seva capacitat d’aco-
llida i d’atracció. Es fomenta igualment
la sostenibilitat tant en la urbanització
com en l’edificació.2

L’àrea metropolitana de BCN vol
acabar amb el dèficit de pisos socials 
La Mancomunitat de Municipis de l’AMB haurà promogut en 15 anys 7.000 vivendes protegides 
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Promoció de 133 vivendes impulsada per l’empresa catalana Visoren al barri d’El Nodo a Avilés.

V
isoren acumula actualment
un total de 1.417 vivendes
adjudicades repartides en
14 promocions situades en
diferents punts d’Espanya.

La inversió global arriba als 120 milions
d’euros. L’empresa, participada per
Construccions Riera, Inverpai, Proinosa
i Tau-Icesa, preveu entregar els primers
500 pisos durant aquest any.

“Tenim adjudicat sòl per promou-
re més de 800 vivendes a Catalunya,
i en els pròxims dos anys projectem
desenvolupar un total de 3.500 vi-
vendes al territori espanyol”, explica
Ramón Ruiz, soci director de Visoren. Ai-
xí mateix, “la nostra previsió és im-
plantar-nos a Galícia, junt amb Valèn-
cia, on ja disposem d’una promoció
de 140 vivendes”, afegeix Ruiz.

Seguint amb el ritme de l’any passat,
en què Visoren va gestionar promocions
per valor de 50 milions d’euros, el 2007
l’empresa catalana desenvolupa una car-
tera de vivendes amb una inversió de 42
milions d’euros. Aquestes xifres es ba-
sen, en part, en l’adjudicació d’una no-
va promoció de 143 pisos a Tordera i al-
tres adjudicacions previstes ubicades
principalment a Catalunya. Poc més de
tres anys després de la seva fundació,
Visoren ha fet entrega de les seves pri-
meres 133 vivendes a Avilés aquest es-

tiu, i preveu entregar un 38% del total de
les seves adjudicacions durant aquest
exercici.  

Visoren, per un altre costat, aplica la
sostenibilitat mediambiental i energèti-
ca en totes les seves promocions. D’a-
questa manera, redueix les emissions
contaminants i el consum de matèries
primeres, i permet un estalvi anual del
25% en la factura de les famílies. A més,
totes les vivendes de la companyia es
construeixen amb criteris de sostenibili-

tat, que afecten aspectes del disseny de
l’edifici, com l’orientació, el territori, la in-
solació, entre altres. 

Així, junt amb les noves tècniques de
construcció disponibles, Visoren garan-
teix “una arquitectura de més quali-
tat i s’edifica més ràpidament”, des-
taca Ruiz. El resultat final, afirma el soci
director de l’empresa catalana, es mate-
rialitza en “una clara millora de les
condicions de l’ús de les energies
disponibles”.2

Visoren projecta desenvolupar 1.000
noves vivendes protegides el 2008
L’empresa catalana aplica criteris de sostenibilitat mediambiental i energètica en totes les promocions

Les noves tècniques
de construcció
milloren la qualitat
de l’arquitectura

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

Ramón RUIZ SOCI DIRECTOR DE VISOREN

“Tenim adjudicat sòl 
per promoure més 
de 800 pisos en 
diferents poblacions 
de Catalunya” 

VISOREN és una empresa privada
catalana que es dedica a la cons-
trucció, la promoció i la gestió de
vivendes socials. La companyia
destaca pel seu innovador model
de negoci, que s’aplica amb èxit a
Europa des de fa anys.

Aquesta fórmula consisteix en la
cessió de sòl per part de l’Admi-
nistració a Visoren a canvi de la
construcció, la gestió i el manteni-
ment de les vivendes per un perí-
ode de 30 a 65 anys.

D’aquesta manera, l’Adminis-
tració local pal·lia el dèficit de vi-
venda social del municipi on es
desenvolupa la promoció sense
contraure cap deute financer i, al
mateix temps, recupera la titulari-
tat dels pisos una vegada finalitzat
el període de cesió.

la companyia

UN MODEL D’ÈXIT 
A EUROPA

José MOLINA
ADVOCAT DE LA FAVB I MEMBRE DE LA PLATAFORMA PEL DRET A UNA VIVENDA DIGNA

El problema de la vivenda encara és
una assignatura pendent. Els plans
de vivenda que s’han anat confec-

cionant en el curs dels anys no han in-
cidit de manera substancial en el fons de
la problemàtica que subjau en la neces-
sitat de facilitar vivendes dignes per als
sectors més necessitats. Les polítiques
de vivenda s’han reduït en gran mesu-
ra a anar posant pegats a la situació i
deixar tota la iniciativa al mercat, que
amb la reducció en el seu moment dels
tipus d’interès va obligar que amplis sec-
tors de la població s’haguessin d’hipo-
tecar per accedir a una vivenda.

Davant aquest panorama, els sectors
socials sensibles a la problemàtica de la
vivenda reclamen dels governs que les
polítiques de vivenda siguin una priori-
tat, i de manera urgent es prenguin me-
sures per a les capes de la població amb
més necessitats socials per la precarie-
tat en què es troben. 

Fa 10 anys que la Plataforma pel Dret
a una Vivenda Digna, formada per enti-
tats socials i sindicals, es va constituir
amb la finalitat, entre altres, d’evitar que
per les seves condicions econòmiques
les persones es veiessin obligades a viu-
re al carrer, i des del principi es van exi-
gir ajudes econòmiques a les famílies que
en necessitessin per evitar els desnona-
ments per falta de pagament, així com
l’existència d’un parc de vivendes per
abordar situacions d’emergència social.

Moltes han estat les propostes efec-
tuades amb l’objectiu de donar solució
al problema de la vivenda, passant per
la necessitat de crear un verdader patri-
moni públic de sòl destinat al foment de
vivendes protegides, amb la prohibició
de la seva venda per a altres fins, pro-
moure vivendes en règim de protecció
pública de lloguer social per als sectors
més necessitats de la població i per a
col·lectius amb dificultats per evitar l’ex-

clusió social residencial (joves, famílies
monoparentals, persones grans, etcète-
ra), i pisos protegits per als altres seg-
ments de la societat que també estan
necessitats de vivenda.

També s’ha reclamat de manera in-
sistent la creació d’una oficina o obser-
vatori constituït per les administracions
públiques amb el fi d’evitar l’assetjament
immobiliari, i que, de manera coordinada
amb els serveis socials i altres organis-
mes públics, es puguin evitar els desno-
naments per falta de pagament per pre-
carietat econòmica i en cas de sentències
de desnonaments es facilitin les solucions
necessàries perquè els afectats no es ve-
gin abocats a viure al carrer.

La Generalitat ha presentat el Pacte
Nacional per l’Habitatge, que conté pro-
postes relacionades amb les nostres re-
clamacions, per aplicar-les en un perío-
de de 10 anys, pacte firmat per amplis
sectors relacionats amb el sector im-

mobiliari i també per les entitats que for-
men part de la Plataforma, no com un
xec en blanc sinó com un compromís se-
riós de seguiment perquè les propostes
es compleixin.

En l’actualitat, el Pacte Nacional per
l’Habitatge, junt amb els instruments ju-
rídics com són la llei d’urbanisme de Ca-
talunya del 2005, per generar sòl públic
destinat a vivendes protegides, i la pre-
visió de l’aprovació de la llei per la vi-
venda digna pel Parlament de Catalunya
configuren un marc que hauria de crear
les bases per facilitar l’accés a la viven-
da als sectors més necessitats. Però tot
depèn de la voluntat política i les prio-
ritats que els governs de l’Estat, auto-
nòmic i municipals estableixin en els seus
programes i pressupostos amb el fi de
complir la llei i la Constitució. La Pla-
taforma pel Dret a una Vivenda Digna
vetllarà perquè es compleixin els com-
promisos.2

PER UNA VIVENDA DIGNA
la tribuna
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Una de les promocions de vivenda lliure realitzades per la cooperativa federada Lloc Nou.

Una manera diferent d’accedir 
a una vivenda digna i assequible
La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya ha promogut 13.600 pisos al llarg de 13 anys 

El cost és menor,
ja que el promotor
desapareix i el soci
guanya marge

A
mb una situació immobilià-
ria com l’actual és neces-
sari buscar alternatives per
accedir a una vivenda. Les
cooperatives proposen als

ciutadans una altra forma d’aconseguir
un pis. En principi, a un cost menor. ¿Per
què? Perquè a través d’una cooperati-
va desapareix la figura del promotor, i el
comprador, convertit en soci coopera-
tivista, s’estalvia el benefici empresarial
que li correspondria a aquest agent im-
mobiliari, i guanya marge. “El cost es
redueix entre el 7% i el 15%”, expli-
quen fonts de la Federació de Coope-
ratives d’Habitatges de Catalunya. 

Aquesta federació, constituïda el
1983, reuneix 15 cooperatives, que ges-
tionen prop de les 1.000 vivendes anuals
a Catalunya. En 13 anys (1993-2005),
aquestes associacions han promogut
més de 13.600 vivendes, la majoria d’a-
questes  protegides. El 80% del total
dels pisos de protecció oficial fets fora
de les administracions públiques han es-
tat realitzats per les cooperatives. La
promoció anual de vivendes lliures dins
del model economico-social cooperatiu
representa el 5% del total de vivendes
lliures construïdes. Un fet que la fede-
ració considera “tot un èxit”, tenint en
compte les dificultats objectives –es-
cassetat de sòl, costos de construcció
i financers...– i subjectives –recel d’al-
gunes administracions, desconfiança de
sectors de la població amb el sistema
cooperatiu... 

Gran part d’aquestes vivendes s’han
promogut a l’àrea metropolitana de Bar-
celona o en la denominada regió 1. És
en aquesta zona on més increment de
preus ha experimentat el sòl residencial
i on més evident es fa la necessitat d’o-
ferta de pisos assequibles. Tenint en
compte aquest argument, la federació
està convençuda que si les administra-
cions públiques comptessin més amb
la capacitat d’aquestes cooperatives, la
federació podria convertir-se en un ins-
trument de col·laboració de primer or-
dre en les polítiques de vivendes i sòl del
nostre país.

INFORMACIÓ DE PRIMERA MÀ
Donar a conèixer a la societat una ma-
nera diferent d’accedir a la vivenda és
un dels objectius de la Federació de Co-
operatives d’Habitatges de Catalunya.
Aquest sistema cooperatiu va començar
als anys 80, però en aquests temps que
corren es converteix en una “claríssi-
ma” alternativa per als col·lectius que
més dificultats tenen a l’hora d’accedir
al mercat immobiliari, “com les pare-
lles joves”, comenten aquestes fonts. 

Qualsevol ciutadà es pot inscriure en
una cooperativa de vivendes. El primer

pas és informar-se’n bé: els experts
aconsellen fer una visita a la federació
per conèixer les característiques de les
diferents associacions i valorar quina s’a-
dapta millor a les necessitats del futur
soci. A més de saber quin tipus d’apor-
tacions s’han de fer i evitar, així, possi-
bles fraus. 

“L’objectiu és aconseguir un pis
assequible i de qualitat”, apunten des
de la federació. Aquest interès comú és
el que mou un grup de persones a as-
sociar-se en forma de cooperativa i “au-
topromocionar-se”, sense ànim es-
peculatiu ni lucratiu. És freqüent que,
per al compliment dels seus objectius,
aquestes cooperatives de vivendes de-
signin una entitat gestora, que és la res-
ponsable de qualsevol perjudici que cau-
sin les seves actuacions als interessos
d’aquesta i igualment, de forma indivi-
dualitzada, enfront dels socis i tercers.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Aquest sistema d’accés a la vivenda es
fonamenta en els principis del món co-
operatiu: adhesió voluntària i oberta;
gestió democràtica per part dels socis;
participació econòmica dels membres;

autonomia i independència; educació,
formació i informació; cooperació entre
cooperatives i interès per la comunitat. 

Per reforçar la confiança en la capa-
citat de la federació i dels seus mem-
bres, l’entitat està iniciant una nova eta-
pa, amb l’objectiu de convertir-se en un
referent a Catalunya en la generació de
solucions. En l’àmbit social i econòmic,
la federació intenta facilitar l’accés de la
majoria de la població a la vivenda as-
sequible i construir, al mateix temps, una
imatge de confiança cap als ciutadans.
En l’àmbit polític, vol ser reconeguda
com un òrgan col·laborador amb les ad-
ministracions públiques en la gestió i
promoció de sòl i de suport a les políti-
ques de vivendes.

És clar que urgeix un canvi de men-
talitat per afrontar el problema del mer-
cat immobiliari. En aquest sentit, les co-
operatives federades s’alcen com una
de les opcions “més potents i fiables”,
a més de legals. “El nou pla de la vi-
venda recull aquest sistema coope-
ratiu, que compta amb un prestigi,
que cuida la qualitat i en què el so-
ci està absolutament informat en tot
moment”, assenyalen.2

Catalunya Jove

Celobert

COOPERATIVES FEDERADES Total vivendes 
(1993-2005) 

Habitatge Entorn

Habitatge Social de la USOC

La Cooperativa del Teu Barri

La Fornaca

Lloc Nou

Nou Habitatge

Qualitat HS

Por Font

Proha

Projecte Hàbitat 2000 

Promocop

Suma

Tercer Mil·lenni

TOTAL

571

39

5.888

400

42

107

1.277

95

2.630

642

1.311

91

159

339

95

13.686

MARA SILVA
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