
A
conseguir una vivenda de pro-
tecció oficial serà més fàcil i
ràpid a partir d’ara. Almenys,
el candidat no es perdrà en

els passos a seguir i, en cas de tenir al-
gun dubte, sabrà on dirigir-se. Dijous
passat va entrar en funcionament el Re-
gistre de Sol·licitants de Vivenda amb
Protecció Oficial de Catalunya. Es trac-
ta d’una base de dades on constaran
tots els ciutadans o les famílies que vo-
len accedir a una vivenda protegida, ai-
xí com totes les promocions públiques
que es portin a terme a Catalunya. D’a-
questa manera, tant els ciutadans com
l’Administració podran controlar quina
és l’oferta i la demanda a la comunitat,
en cada territori i fins i tot segons els ti-
pus de demandants.

Per participar en qualsevol sorteig de
vivendes amb protecció oficial serà re-
quisit imprescindible estar inscrit en
aquest nou registre. A partir d’aquesta
inscripció, ja es pot participar automàti-
cament en els sortejos que es portin a
terme a Catalunya, sempre que es com-
pleixin les condicions de cada sorteig.

FITXER MÍNIM COMÚ
El Registre de Sol·licitants de Vivenda
amb Protecció Oficial de Catalunya és
un arxiu públic compost, per un costat,
pels registres dels ajuntaments que ja
en tenien un i, per l’altre, per als altres
municipis, pel registre que subsidiària-
ment constitueix l’Administració de la
Generalitat. Aquesta circumstància obli-
ga a l’establiment d’uns criteris comuns
i a una actuació coordinada i homolo-
gada que garanteixi una adequada ges-
tió del parc de vivendes protegides, ai-
xí com un control públic rigorós en la

seva adjudicació i transmissió.
Per assegurar aquest control, tot i que

hi ha diferents registres a Catalunya, es
crea un fitxer mínim comú que controla
la Generalitat, que incorpora les dades
bàsiques dels inscrits.

La finalitat d’aquest registre és pro-
porcionar informació sobre les neces-
sitats reals i la distribució territorial de vi-
vendes amb protecció oficial, així com
facilitar i agilitzar els processos d’adju-
dicació i transmissió de vivendes prote-
gides, garantint la màxima transparèn-
cia de tots els processos.

La inscripció en el registre es pot fer
des de qualsevol punt del territori. No-
més cal anar a un ajuntament que tingui
conveni amb la Generalitat, a qualsevol
oficina de vivenda o a les oficines de vi-
venda de la Generalitat i presentar la do-
cumentació requerida. 

Els requisits mínims per accedir a una
vivenda protegida són els mateixos que
fins ara: no disposar d’una vivenda en
propietat i acreditar un nivell màxim d’in-
gressos. La inscripció també es pot fer
per internet, encara que, en aquest cas,
una vegada feta la inscripció s’ha de por-

tar la documentació amb posterioritat a
qualsevol oficina, perquè sigui efectiva.
Una vegada s’ha acabat la inscripció, en
el termini de tres mesos el sol·licitant rep
la resolució.

PARTICIPACIÓ AUTOMÀTICA
La inscripció en el registre té una dura-
da de tres anys. Durant aquest període,
els que estan inscrits en el registre par-
ticipen automàticament en els processos
d’adjudicació de vivendes protegides,
sempre que es compleixin els requisits
de cada sorteig.2

Processos d’adjudicació més fàcils
La Generalitat ha posat en marxa aquesta setmana el nou registre per accedir a un pis de protecció

La finalitat d’aquest
instrument és
simplificar i agilitzar 
l’accés a la VPO
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Vivendes de protecció oficial a Sabadell.
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a destacar
LA SITUACIÓ 
Incasòl complirà les previsions 
de construcció de VPO que marca 
el Pacte Nacional per a l’Habitatge

LA REIVINDICACIÓ
Els administradors de finques
reclamen la necessitat d’un estoc
permanent en règim de lloguer

D D

catalunya construeix

Qui s’hi pot apuntar
Els ciutadans particulars o les
unitats de convivència que vul-
guin optar a una vivenda amb
protecció oficial.

Com i on es fa la inscripció
Es pot fer presencialment (en ajuntaments,
oficines locals de vivenda o oficines de vi-
venda de la Generalitat) o per internet (a
www.registresolicitants.cat).

Requisits dels sol·licitants
Ser major d’edat o estar emancipat; tenir necessitat
de vivenda, bé per no disposar-ne o per no tenir-ne una
d’adequada; estar empadronat en algun municipi català,
i complir els ingressos màxims i mínims que estableix
la normativa de les vivendes amb protecció oficial se-
gons la modalitat a què s’opti.
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A PARTIR DEL MOMENT
EN QUÈ ES FACI,LA
INSCRIPCIÓ TINDRÀ UNA
VALIDESA DE TRES ANYS

ELS TERMINIS



El conseller Baltasar (dreta), acompanyat de la secretària d’Habitatge, Carme Trilla, i del conseller delegat d’Adigsa, 
Frederic Linares, presencia la inscripció d’una de les primeres persones en el registre de sol·licitants.  

U
n dels principals objectius
que persegueix el nou Re-
gistre de Sol·licitants de Vi-
venda amb Protecció Ofi-
cial de Catalunya consisteix

a incrementar el control i la transparèn-
cia en l’adjudicació dels pisos protegits.
En aquest sentit, gràcies a aquesta no-
va eina que acaba de posar en marxa la
Conselleria de Medi Ambient i Habitat-
ge, la Generalitat sabrà en tot moment
en quin punt exacte es troba el procedi-
ment d’adjudicació de qualsevol pro-
moció de VPO en territori català. En re-
ferència al segon aspecte, generarà més
transparència tant en la publicitat de les
adjudicacions com en el procés mateix. 

Els procediments, a partir d’ara, seran
més àgils, ja que no caldrà dur a terme
una recollida de sol·licituds cada vega-
da, perquè ja estaran incloses en el re-
gistre. Quan es posi en marxa una pro-
moció, es confeccionarà una llista
provisional a partir dels ciutadans ins-
crits en el registre i segons la tipologia
de les vivendes de protecció oficial que
se sortegin, és a dir, de lloguer, de com-
pra, de lloguer amb opció a compra o
amb dret de superfície, així com si van
dirigides a joves o a persones grans. 

Una vegada estigui feta aquesta pri-
mera llista, es notificarà l’existència de
la nova promoció als interessats i es re-
dactarà la llista definitiva, una vegada ha-
gin confirmat que hi estan interessats. A
continuació, se celebrarà el sorteig i,
abans d’adjudicar definitivament els pi-
sos, es tornarà a fer un control als aspi-
rants, que hauran de presentar de nou
la documentació necessària per com-
provar que no s’ha produït cap canvi en
la seva situació.

NO DILATAR EL PROCÉS
Al mateix temps, s’incrementarà el con-
trol en les promocions privades, perquè
encara que les adjudiquin ells mateixos,
ho hauran de fer a les persones que es-
tiguin inscrites al Registre de Sol·licitants
de Vivenda amb Protecció Oficial de Ca-
talunya. També s’intentarà, tal com ex-
pliquen des de la Conselleria de Medi
Ambient i Habitatge, començar el sis-
tema d’adjudicació com més avançada
estigui l’obra, per evitar d’aquesta ma-
nera dilatar excessivament el temps que
transcorre entre que comença tot el pro-
cés fins que finalment s’entrega la vi-
venda, cosa que pot generar certa an-
sietat entre els ciutadans, que a vegades
veuen com es produeix una llarga espe-
ra fins que no poden disfrutar del seu
nou pis.  

D’altra banda, el plus de transparèn-
cia l’aportaran la publicitat de les adju-
dicacions i els procediments d’adjudi-
cació. Sota aquesta premissa, les

promocions de vivenda protegida en fa-
se d’adjudicació s’hauran de publicitar
a la pàgina web del registre, així com al
tauler d’anuncis de l’ajuntament res-
pectiu i el diari de més tirada d’aquest
àmbit comarcal o territorial.

TOTES LES PROMOCIONS DE CATALUNYA
El nou registre posat en marxa per la
Generalitat inclourà totes les promo-
cions de vivenda protegida de Cata-
lunya, tant si són públiques com priva-
des. Només queden fora de l’obligació
d’adjudicar-se mitjançant sorteig públic
aquelles promocions privades que s’ai-
xequin sobre sòls lliures, a més del 30%
dels pisos de les promotores privades
construïts sobre sòl protegit. En qual-
sevol cas, el requisit d’inscripció del ciu-
tadà en el registre també és preceptiu
en aquestes excepcions. Perquè, se-
gons remarquen des de Medi Ambient
i Habitatge, tothom que estigui inte-
ressat a comprar o llogar una vivenda
protegida haurà d’estar inscrit en el re-
gistre.  

La norma, així mateix, estableix que
les adjudicacions dels pisos que pro-
mouen les cooperatives de vivendes es
podran adjudicar directament als seus
associats, sempre que estiguin inscrits
prèviament en el registre. Només que-

darien fora d’aquest mecanisme els ad-
judicataris de les vivendes construïdes
per les entitats sense ànim de lucre i en
altres casos singulars.

INSTRUMENT DE PLANIFICACIÓ
D’altra banda, aquest nou sistema tam-
bé ofereix un benefici paral·lel, ja que
proporcionarà a la Generalitat una in-
formació detallada sobre les necessi-
tats existents en matèria de vivenda. En
aquesta línia, el Registre de Sol·licitants
de Vivenda amb Protecció Oficial de Ca-
talunya serà l’instrument principal que
tindrà a les seves mans el Govern per
planificar el volum i la tipologia de cons-
trucció de vivenda als municipis. 

Així, la Generalitat podrà determinar
la proporció de persones inscrites, i això
permetrà efectuar una radiografia de les
necessitats concretes de cada territori,
segons el tipus de sol·licitants. És a dir,
si en una zona determinada hi ha més
joves que es volen emancipar o bé si hi
ha una necessitat més gran de pisos
per a persones grans. També ajudarà a
saber si hi ha més persones interessa-
des a comprar o bé a llogar. Al seu torn,
suposarà un avantatge a tenir en comp-
te en els processos de planificació dels
municipis i els promotors privats de vi-
venda.2

El nou registre permet augmentar
el control  públic i la transparència  
La Generalitat sabrà en tot moment en quin punt del procés es troba cada promoció de VPO

Aquest instrument
permetrà agilitzar 
el sistema per
adjudicar els pisos
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GARANTIR UNA
VIVENDA DIGNA

Aquesta setmana hem posat en marxa el Registre de Sol·licitants de Vi-
venda amb Protecció Oficial de Catalunya. Una eina que suposa un

abans i un després en la concepció de l’accés a les vivendes protegides,
perquè ens permetrà controlar, tant als ciutadans com a les administracions,
els processos d’adjudicació. Complim així amb els requeriments de la llei
pel dret a la vivenda, ja que en tot moment coneixerem en quin punt del
procés es troba cada promoció. També activem els principis de publicitat,
transparència, concurrència pública, promoció de la diversitat i lluita con-
tra l’exclusió social. 

El registre proporciona als ciutadans informació sobre el parc públic exis-
tent, i fa més àgil i fàcil l’accés a una vivenda protegida. A més, alleuja la
pressió sobre les persones, que no hauran d’estar pendents de les pro-
mocions que es vagin sortejant, sinó que podran participar en els sortejos
de forma automàtica, sempre que compleixin amb els requisits. El registre
crea una llista única a Catalunya, i això facilitarà la tramitació de les sol·lici-
tuds a la ciutadania. A part, permetrà disposar de llistes vives per a l’adju-
dicació de les vivendes i la rotació del parc.

El registre és una eina molt efectiva per garantir les necessitats de les per-
sones a l’hora d’accedir a una vivenda protegida. Amb el registre, serem
més eficients i complirem amb un principi que per a nosaltres és bàsic: ga-
rantir l’accés de les persones a una vivenda digna.2

la tribuna Francesc BALTASAR 
CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

QUALSEVOL ciutadà interessat a ac-
cedir a una vivenda de protecció ofi-
cial s’haurà d’apuntar al Registre de
Sol·licitants de Vivenda amb Protec-
ció Oficial de Catalunya. D’aquesta
manera, s’agilitza i clarifica el procés,
i s’eliminen les diferents llistes exis-
tents fins al moment. Una vegada cur-
sada la sol·licitud, la persona rebrà un
codi provisional d’accés a la base de
dades del registre, que passarà a ser
permanent quan rebi la notificació de-
finitiva de la seva inscripció. 

Amb aquest codi podrà consultar
l’estat de les promocions de vivenda
de protecció oficial de lloguer, de com-
pravenda i de lloguer amb opció a
compra, així com els pisos disponi-
bles en els programes de cessió i me-
diació de les bosses de lloguer social.
En el moment que hi hagi una promo-
ció en procés d’adjudicació, l’Admi-
nistració confeccionarà una llista pro-
visional a partir de les persones
inscrites en el registre, segons tres va-
riables: la tipologia de vivendes que
se sortegin (per a joves, persones
grans…), el règim d’adjudicació (llo-
guer, compra, lloguer amb opció a
compra) i la ubicació. La persona in-
teressada rebrà una notificació que
confirmarà que ha estat inscrita en el
procés i, posteriorment, s’elaborarà
una llista definitiva.

el procediment

CONSULTA DIRECTA

Més fàcil per
al ciutadà



PER  EDUARD PALOMARES

Miquel 

BONILLA
DIRECTOR DE L’INSTITUT 
CATALÀ DEL SOL (INCASÒL)

l’entrevista
LES CARACTERÍSTIQUES

“Actualment,el 60%
de les promocions 
de protecció d’Incasòl 
van destinades al lloguer”

“Hem fet un pas important
per aconseguir edificis
amb més autoeficiència
energètica”

VPO a Torelló, en què s’ha aplicat un sistema constructiu innovador.

L
a crisi econòmica ha reduït de
forma més que considerable el
nombre de pisos iniciats per
part de les promotores immobi-

liàries, a causa de la falta d’expectatives
de venda, si bé les necessitats d’accés
a la vivenda de la població es mantenen
intactes. Davant aquest panorama, tam-
bé marcat per les restriccions de crèdit,
la vivenda de protecció oficial s’erigeix
com una fórmula efectiva per aconseguir
que oferta i demanda es trobin en un ter-
reny neutral. 

–¿Quin paper juga la vivenda de pro-
tecció oficial en el panorama que di-
buixa la crisi econòmica?

–La vivenda protegida és la que té en
aquests moments unes millors expecta-
tives de desenvolupar-se. Primer, perquè
pel que fa a preu es troba més a prop de
les possibilitats d’accés de les famílies,
que poden aconseguir més fàcilment el
finançament. Segon, perquè és la que
ofereix millors perspectives de generar
activitat econòmica entre els promotors,
ja siguin públics, privats, cooperatives o
del tercer sector. Una altra cosa és do-
tar-nos de sòl per a la seva construcció,
que és la gran tasca en què estem im-
mersos en aquest moment. 

–¿La crisi ha desquadrat els núme-
ros pel que fa al volum de construc-
ció de VPO que marca el Pacte Na-
cional per a l’Habitatge?

–D’acord amb els compromisos es-

tablerts pel Pacte Nacional per a l’Habi-
tatge, la Secretaria d’Habitatge ha fixat
que en cada exercici s’iniciïn aproxima-
dament 10.000 vivendes. Complirem
amb aquests objectius, malgrat les difi-
cultats que genera la crisi. El que sí que
s’ha produït és una rebaixa dràstica de
les vivendes lliures iniciades. 

–¿Això permetrà un reequilibri en-
tre vivenda protegida i lliure?

–La llei pel dret a la vivenda fixa un per-
centatge al voltant del 15% i el 20% de
pisos protegits en relació amb el total del
parc. Un objectiu ambiciós, ja que el punt
de partida és bastant baix. La disminu-
ció de la construcció de vivenda lliure per-
metrà reduir la bretxa actual, però la des-
proporció és tan gran que no serà gaire
significativa.

–¿Quina tipologia és la més eficaç
per enfrontar-se a la situació actual?

–És evident que les condicions per
aconseguir una hipoteca ara són més
dures, cosa que també afecta en la
compra de pisos protegits. Som cons-
cients que la forma més natural d’ac-
cedir a una vivenda, sobretot si és la pri-
mera vegada, és el lloguer. Per això, hem
invertit les tipologies respecte a fa qua-
tre anys, i ara el 60% de les promocions
van dirigides al lloguer. No obstant, és
difícil fer plantejaments taxatius, ja que
necessitem diverses opcions per fer front
a una qüestió complexa, en què tam-
bé importa arrelar les persones a la vi-

venda i al territori. Aquí també entren en
joc altres fórmules innovadores, com
el lloguer amb opció a compra o el dret
a superfície.

–¿Quins criteris constructius mar-
ca Incasòl en les seves promocions,
especialment en matèria de sosteni-
bilitat?

–Hem fet un pas important en els úl-
tims anys, ja que hem licitat promocions
de vivendes que contemplen en la seva
construcció tota una sèrie d’aspectes
nous pel que fa a sostenibilitat i estalvi
energètic. Alguns ja presents en el codi
tècnic de l’edificació o el decret d’eco-
eficiència de la Generalitat, com la ven-
tilació creuada o l’ús d’energia termoso-
lar per a l’aigua calenta sanitària. Però, a
més, hi afegim altres elements, com el
tractament de les façanes, les orienta-
cions o els tancaments, que han de por-
tar l’edifici a ser més autoeficient. 

–¿Com es pot millorar el procés
d’accés a les VPO?

–Hem d’aconseguir que l’accés a les
vivendes de protecció oficial sigui més
obert i assequible per a les famílies, pro-
porcionant diverses possibilitats. En
aquest sentit, crec que la línia està mar-
cada i només l’hem de seguir desenvo-
lupant. D’altra banda, la normativa per
adjudicar els pisos buits era poc àgil fins
al moment, però crec que això se solu-
cionarà amb la posada en marxa del re-
gistre únic de sol·licitants.2

“La VPO té més bones perspectives”
“La vivenda protegida ofereix en aquests moments més capacitat de generar activitat econòmica”



48 vivendes per a joves a les Corts, de Bayona Valero Arquitectes.
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A
ctualment, la Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya
compta amb mesures especí-

fiques dirigides al promotor perquè
aquest opti per la promoció de vivenda
protegida en les seves diferents tipolo-
gies: destinades a la venda, en règim
general i en règim especial, de preu con-
certat, de lloguer a 25 anys i a 10 anys,
de lloguer amb opció de compra, aju-
des per a l’adquisició de sòl i per a la ur-
banització de sòl, etcètera. 

Aquestes mesures, assenyalen des
de l’Associació de Promotors i Cons-
tructors d’Edificis de Barcelona i Pro-
víncia (APCE), van ser recollides al Pac-
te Nacional per a l’Habitatge i, a poc a
poc, s’estan desenvolupant amb el ferm
propòsit d’afrontar els dos grans pro-
blemes que té Catalunya avui en relació

amb l’àmbit de la vivenda: garantir l’ac-
cés i, al mateix temps, absorbir les vi-
vendes d’obra nova pendent de venda.

L’interès, per tant, del sector de la pro-
moció immobiliària per participar en la
construcció de vivendes protegides, ja
siguin de venda o de lloguer, i amb una
varietat prou àmplia perquè aquesta
oferta de vivenda s’adeqüi a les diferents
realitats socials, “ha estat i és evi-
dent”, apunten des de l’APCE.

L’existència i el desenvolupament d’a-
questes mesures ha estat possible per
la conjunció de dues necessitats, expli-
quen des de l’associació de promotors.
Per un costat, “el Govern ha de res-
pondre a la demanda de vivenda so-
cial per part d’aquells col·lectius
amb un accés restringit al crèdit” i,
per un altre, també existeix el conven-
ciment, per part dels promotors, que “la
vivenda, a més d’un producte que es
compra i que es ven, ha de satisfer
tot tipus de clients”. De fet, comen-
ten, “ens trobem davant una dinà-

mica de mercat fàcil d’entendre, i
això és el que explica, en gran me-
sura, la gran varietat de tipus de vi-
venda protegida que té avui Cata-
lunya”.

Sens dubte, i sobretot en els últims
mesos, “la crisi econòmica i l’estoc
de vivenda d’obra nova per vendre
han estat factors que han donat pro-
tagonisme a unes figures fins ara
molt desconegudes pel gran públic”,
sostenen des de l’APCE. 

TROBAR NOVES FÓRMULES
No obstant, la legislació sempre respon
a una realitat i, en aquest cas, es fa pa-
tent que “l’activitat promotora cons-
tructora catalana ha estat a l’altura
de les circumstàncies, quan ha do-
nat respostes als problemes de la vi-
venda a Catalunya, i ha treballat de
manera consensuada amb tots els
agents implicats per fer-ho possi-
ble”, asseguren des de l’associació de
promotors.

No obstant, l’APCE reconeix que en-
cara queda molta feina per fer, perquè
“l’accés a la vivenda és un dret que,
avui dia, no tothom té garantit, però,
segur que tots junts sabrem trobar
noves fórmules per aconseguir-ho”,
asseguren les mateixes fonts.2

Els promotors saben que 
han de satisfer tots els clients
El Govern ha de respondre a la demanda de vivenda social de la població

DL’ACTIVITAT
CONSTRUCTORA HA
ESTAT A L’ALTURA DE 
LES CIRCUMSTÀNCIES

Catalunya compta
amb una gran
varietat de tipus
de protecció

JORDI CANOSA

Apartir d’ara els barcelonins esta-
ran informats puntualment de
l’estat de les obres que es des-

envolupen a la via pública. L’ajuntament
ha posat en marxa un nou servei a tra-
vés de la web municipal i del telèfon 010
per facilitar informació sobre els treballs
que es porten a terme a la ciutat. Les
obres que es poden consultar són les
que tenen gran afectació a la via pú-
blica i amb més d’una setmana de
durada. 

Barcelona concentra actualment més
de 300 obres en l’espai públic. Són tre-
balls beneficiosos per a tots. Principal-
ment perquè donaran lloc a grans in-
fraestructures de transport i permetran
que els ciutadans es moguin més ràpid
i més directe; ordenen l’espai públic per-
què sigui més amable i segur, i servei-
xen perquè tinguem més i millors ser-
veis. Ara, no obstant, les obres generen
molèsties. I és per aquest motiu que les
preguntes que generen aquestes alte-
racions de la vida quotidiana necessi-
ten respostes.

L’Ajuntament de Barcelona posa a dis-
posició del ciutadà informació bàsica so-
bre aquestes obres, que es pot consul-
tar a través de dos canals, un mitjançant

el telèfon 010 i l’altre a través de la web
www.bcn.cat/obres. Es tracta d’un ser-
vei que es troba en fase inicial i que en
aquests moments inclou aquelles obres
destacades de la via pública i que té la
intenció de créixer i millorar. En tot això
és molt important la participació dels ciu-
tadans a través de la bústia de sugge-
riments, queixes i peticions.

Totes aquestes obres formen part
d’un pla, el pla Fent Barcelona, que té
com a principal objectiu millorar la qua-
litat de vida dels barcelonins.2

J. M.
Área Monográficos M

Plaça de Lesseps després de les obres.

JULIO CUNILL

Nou servei
d’informació sobre les
obres a Barcelona
La pàgina web de l’ajuntament i el 010 permeten 
rebre consultes sobre les actuacions urbanístiques 



Vivendes per a joves a Can Caralleu, de Peris-Toral Arquitectes.

C
om ha repercutit, des del
seu punt de vista, la crisi
econòmica actual en
l’àmbit de la vivenda so-
cial?

-La vivenda social està dirigida a les
persones amb menys recursos, però
aquestes són precisament les més afec-
tades per l’increment de l’atur. Així que
ens trobem que hi ha molta gent que ni
tan sols pot accedir a aquest nivell, de
manera que els pisos protegits no tenen
una sortida fàcil. Crec que l’única solu-
ció a aquest problema seria que els prés-
tecs bancaris tornessin a ser com abans,
del 100% del valor de la vivenda.

-Els ciutadans hem abandonat la
cultura de l’estalvi...

-I si no tenim res guardat, és igual que
el 20% del preu de la vivenda represen-
ti una petita o una gran quantitat de di-
ners, perquè en qualsevol cas no podrem
pagar-la. A més, la generació d’aquest
estalvi no és qüestió d’uns quants me-
sos; es requereix temps. És un hàbit que
hauríem de reinventar.

Si els promotors creguessin que abai-
xant el preu de les vivendes a la meitat
aquestes tindrien més sortida, molts ja
ho haurien fet. Però són conscients que
no és així.

-¿És complicat restablir una cul-
tura de l’estalvi donada la precarie-
tat laboral?

-No crec que s’hagi de relacionar di-
rectament aquests dos conceptes. Per-
què, per desgràcia, els sous baixos han
existit sempre. Igualment, la compra d’un
pis sempre ha sigut una cosa que ha exi-
git un esforç important. 

El que passa és que, en el moment
en què va ser més senzill endeutar-se
–perquè els bancs concedien préstecs
pel valor complet del bé adquirit– la gent
es va llançar alegrement a gastar tot el
que generava. Tornar enrere no és gens
fàcil.

-També estàvem acostumats que
la vivenda tenia el suport econòmic
dels dos membres de la parella. Ara,
amb la crisi, a moltes cases entra no-
més un sou. O fins i tot menys…

-En el moment en què un dels dos
membres de la parella es queda sense
feina, la programació s’enfonsa. I des-

prés hi ha les separacions, que van a
l’alça, en què un dels dos membres es
vol quedar el pis, però al mateix temps
no pot assumir-ne el cost… En aquests
escenaris és en els que es fa patent la
falta de l’alternativa de la vivenda de llo-
guer. Jo sempre dic que és una solució
pont en aquestes situacions transitòries.

-¿Necessita la vivenda social de
lloguer una forta empenta?

-Sí. Les tres administracions –estatal,
autonòmica i municipal– han anat fent
vivenda social de propietat. Però fins ara
no s’ha començat a fer vivenda social en
règim de lloguer. Segons calculo, aques-
ta només deu arribar entre un 15% i un
20% del total.

S’ha de fer vivenda de lloguer, però
permanent, perquè és l’única forma que
hi hagi un estoc constant d’aquesta ti-
pologia de pisos, ja que sempre hi haurà
gent amb escassos ingressos que ne-
cessitarà aquesta opció per poder-se in-
dependitzar, com un primer pas. Per tant,
ara encara no és moment de fer pisos
de lloguer amb opció de compra, per
molt interessant que resulti per al pro-
motor, perquè cada cinc anys perdríem
un munt de vivendes protegides en rè-
gim de lloguer.

-¿Què opina que els ocupants d’u-
na vivenda pública de lloguer tinguin
un límit de permanència?

-Ho veig bé. La finalitat és ajudar-los
a fer aquest primer pas, però no podem
deixar que s’estanquin. Hem de fer que,
d’alguna manera, se sentin empesos a
fer el salt, transcorreguts uns anys, a
una vivenda millor, ja sigui de lloguer o
de compra. I al mateix temps tornarem
a tenir unes vivendes buides per a ciu-
tadans que es trobin en una situació de
necessitat.

-¿Tenim mania al lloguer?
-No hi ha una opció millor ni pitjor. S’ha

d’entendre que la vivenda no és una
qüestió patrimonial, sinó una eina més
que utilitzem per assegurar-nos un sos-
tre on viure. Però la Constitució no diu
en cap moment que hàgim de ser pro-
pietaris. Diu que tenim el dret de poder
accedir a una vivenda digna. A partir d’a-
quí, ens pot convenir més ser propieta-
ri o inquilí, en funció de la nostra plani-
ficació de vida.

-¿Falten les administracions al dret
constitucional a una vivenda?

-Jo no ho diria així. Però sí que és un
capítol que han omès una mica, perquè
té un cost important. Mentre que en
altres èpoques aquesta carència es no-
tava menys i es podien permetre no de-
dicar-hi tot l’esforç que mereixia, ara
no. Ens ha enganxat el tren, perquè ha
faltat previsió. Fins que la queixa no ha
estat generalitzada, no han volgut
escoltar. 

-¿Quines situacions queden més
ben resoltes amb un pis de lloguer?

-Per exemple, si ets funcionari i cada
dos anys t’envien a una ciutat diferent.
Segurament ja arribarà el dia en què tin-
guis una vida més estable, puguis fixar
la teva residència i plantejar-te la possi-
bilitat de tenir un pis en propietat. 

Sembla que actualment s’ha d’aspi-
rar a tenir una primera i una segona vi-
venda, totes dues de propietat, i això és
costosíssim. Potser ens hem cregut més
rics del que realment érem.

-¿En quina situació ens trobem, en
comparació amb la resta d’Espanya
i Europa?

-Diria que no anem endarrerits amb
relació a la resta de l’Estat. Sí que ho es-
tem si ens comparem amb la resta d’Eu-

ropa. De fet, la meitat dels pisos de llo-
guer són de tipus social. A més, són més
exigents amb els usuaris amb relació al
manteniment de les seves vivendes.

-¿És el cooperativisme una bona
alternativa?

-Ben gestionat, permet a gent amb no
gaires recursos accedir a la vivenda, a
través d’un sistema de finançament di-
latat en el temps: van fent aportacions
i al cap d’uns anys tenen un habitatge.
És, per tant, una via interessant per a
una família que no necessiti un pis amb
urgència. 

El que és complicat és que, al no te-
nir ànim de lucre ni beneficis, les co-
operatives han d’ajustar molt bé els
preus i fer molt bé els números. Tenen
el risc que les coses no surtin bé, que
alguna cosa estigui mal calculada, i que
la construcció no pugui tirar endavant.

-¿I el dret de superfície?
-La fórmula, de què tant s’ha parlat,

és l’adquisició de vivenda, però no de
forma perpètua, sinó per un període de
75 anys, cosa que significa diverses ge-
neracions d’una família. És una solució
que ja existeix en alguns països del nord
d’Europa, però crec que aquí, que som
d’una cultura de dret napoleònic, cos-
tarà la seva implantació.2

PER ALBERTO GONZÁLEZ

Josep Maria

GUAL
PRESIDENT DEL COL·LEGI D’ADMINISTRADORS
DE FINQUES DE BARCELONA I LLEIDA

l’entrevista
LA REFLEXIÓ

“No diria que les administracions 
estiguin faltant a un dret
constitucional,però sí és un
capítol que han omès una mica”

“La vivenda no és una qüestió
patrimonial,sinó una eina que
utilitzem per assegurar-nos 
un sostre”

“A la resta d’Europa
són molt més exigents
amb els usuaris 
amb relació 
al manteniment”

LA COMPARATIVA

“L’estalvi 
és un hàbit 
que hauríem 
de reinventar”
“Ara encara no és moment de fer pisos 
de lloguer amb opció a compra”

GABRIEL LERMA





A dalt, passeig del sector Millàs que acollirà vivenda pública. A sota, nou pàrquing a la plaça del Sol, i imatge virtual d’una promoció d’Emducsa.

L
a vivenda de protecció és una
eina de desenvolupament per
a la ciutat de Cornellà i per als
seus habitants. La dificultat
per trobar recursos, produc-

te de la conjuntura econòmica, no qües-
tiona la validesa de la seva funció social.
Hi segueix havent promocions i planifi-
cació de noves realitats en diferents bar-
ris de Cornellà. Actualment hi ha 357 vi-
vendes en construcció, la majoria ja
sortejades i que finalitzaran els pròxims
mesos. A més a més, hi ha projectades
noves actuacions en barris com Millàs,
Sant Ildefons o el Pedró. 

Fins al 18 de desembre es pot sol·lici-
tar una de les 48 vivendes de protecció
oficial que l’empresa municipal Emduc-
sa està construint a l’avinguda Línia Elèc-
trica 23-25. La principal novetat d’a-
questa promoció és que cinc dels pisos
estan reservats a famílies nombroses.
Aquesta decisió es troba dins dels nous
plantejaments de vivenda social sobre els
quals s’ha reflexionat des de l’Ajuntament
de Cornellà. Aquests plantejaments ad-
meten la responsabilitat d’ampliar la fran-
ja de persones que puguin arribar a aco-
llir-se a la promoció pública de vivendes,
tenint en compte col·lectius sorgits de les
circumstàncies socials actuals: és el cas
de les famílies nombroses, però també
ho podrà ser de famílies monoparentals,
persones jubilades… 

La nova promoció de l’avinguda Lí-
nia Elèctrica està formada per un edifici;
les 48 vivendes de protecció oficial són
de venda i s’adjudicaran mitjançant sor-
teig públic. Vuit no entraran en sorteig ja
que estan reservades per a processos
de reallotjament d’afectats per plans ur-
banístics a la ciutat. Les restants tenen
les següents característiques: 20 viven-
des de 2 dormitoris (de 61,50 a 63 me-
tres quadrats aproximadament); 15 vi-
vendes de 3 dormitoris (de 76,50 a 83
metres quadrats aproximadament); 5 vi-
vendes de 4 dormitoris (de 102,30 me-
tres quadrats aproximadament), reser-
vades a famílies nombroses.

Cada pis té vinculada una plaça d’a-
parcament. L’edifici forma part del des-
envolupament del projecte urbanístic
denominat Bagaria-Sandor-Travessera,
impulsat per Emducsa, que està supo-
sant importants canvis i millores en l’en-
torn urbà. Molt a prop, ja s’està acabant
la construcció d’una altra promoció pú-
blica de 42 vivendes i un nou pavelló po-
liesportiu; així com un aparcament
subterrani, en funcionament des del maig
del 2009, amb capacitat per a 285 vehi-
cles.

Més informació sobre aquesta o qual-
sevol altra promoció de vivenda social
impulsada per l’Ajuntament de Cornellà
a les oficines d’Emducsa, ubicades al
carrer Albert Einstein, 47-49 (i també a
la web www.emducsa.com).

COMPROMÍS D’INVERSIONS
L’Ajuntament de Cornellà segueix enda-
vant amb les inversions en equipaments
i acció social plantejades a principi de
mandat. Aquí s’inclouen les promocions
de vivenda social, tant les que estan en

marxa en aquests moments com les pre-
vistes en el futur immediat. D’aquí les
357 vivendes actualment en construc-
ció, en diferents fases. 

Estan a punt d’acabar-se dues pro-
mocions més, a la carretera d’Esplugues
(151 pisos) i l’avinguda Salvador Allen-
de (116 pisos), a més de la ja esmen-
tada a l’avinguda Línia Elèctrica (42 pi-
sos). Mantenir la inversió en vivenda de
protecció és un repte de futur per a la
corporació municipal, que requereix una
planificació estricta, i la coresponsabili-
tat tant d’altres administracions com d’al-
tres entitats que s’hi puguin implicar.

El compromís municipal va més enllà.
Entre els barris de Lindavista i Almeda,
a prop del parc de Can Mercader, es
construiran 205 vivendes de promoció
pública, que actualment es troben en di-
verses fases de planificació: la trama vià-
ria de la zona ja està construïda, i és ope-
rativa des de la primavera passada.

Malgrat la situació econòmica actual i
la seva forta repercussió en el sector im-
mobiliari, l’Ajuntament de Cornellà se-
gueix plantejant la vivenda pública com
a element imprescindible de la seva po-
lítica social. En aquest sentit, l’empre-
sa municipal Emducsa farà un important
esforç inversor el 2010 segons recullen
els seus pressupostos i pla d’actuació.

Altres promocions en estudi són la
construcció de 90 vivendes en el sector
nord de Cornellà, noves actuacions al
voltant de l’avinguda Línia Elèctrica, i 42
vivendes al barri del Pedró, lligades a la
rehabilitació de l’entorn de l’anomenat
Grup Llobregat. Així mateix, està en es-
tudi completar les actuacions en viven-
da social amb projectes destinats a per-
sones amb un cert nivell de discapacitat,
així com de pisos tutelats. Des del 1992,
Emducsa ha entregat 687 vivendes de
promoció pública, acompanyades d’im-
portants actuacions urbanístiques que
han permès crear equipaments, vials,
zones verdes i sòl edificable a disposi-
ció de la iniciativa privada.

OFICINA LOCAL DE VIVENDA
Tots els serveis i recursos de què dis-
posa la ciutat estan reunits a l’Oficina
Local de Vivenda, a prop de les instal·la-
cions d’Emducsa. Entre altres, serveis
d’informació i assessorament sobre pro-
mocions de vivenda municipal, borses
de vivenda, i ajudes al pagament de llo-
guers, a la rehabilitació d’edificis, i per
accedir a vivendes protegides. Pel que
fa a la gestió, també es tramiten les sol·li-
cituds del test dels edificis (Tedi) i d’in-
formes interns d’idoneïtat en ajudes a la
rehabilitació de vivendes.2

Cornellà promou la construcció
de 357 pisos de protecció oficial
L’ajuntament amplia la franja de persones que poden acollir-se al segment de vivenda pública

J. M.
Àrea Monogràfics M

CORNELLÀ DE LLOBREGAT ha guanyat aquest any quatre nous apar-
caments subterranis amb espai per a un total de més de 1.300 vehicles en
diferents barris de la ciutat. Els quatre pàrquings han estat construïts per
l’Ajuntament de Cornellà a través de l’empresa municipal Emducsa. En
total, la ciutat disposa en aquests moments d’unes 5.700 places en
aparcaments subterranis de promoció pública, creades al llarg dels últims
20 anys.

Aquesta activitat complementa les polítiques de vivenda i la gestió de
l’espai públic. L’objectiu és absorbir vehicles que actualment han d’apar-
car a la superfície, i permetre així guanyar espais per a les persones als
carrers, i millorar la mobilitat i circulació dels vehicles. Aquestes 1.300 pla-
ces estan situades al carrer Penedès (barri de Fontsanta-Fatjó), l’avingu-
da Línia Elèctrica i sota la residència Teresa Duran (barri de Sant Ilde-
fons) i la plaça del Sol (Gavarra-Pedró).

Precisament, fins al 15 de desembre està obert el termini per sol·licitar
una plaça en dos nous aparcaments: un és el que està situat al carrer Al-
mogàvers, de tres plantes i 191 places de garatge, al barri de Sant Ilde-
fons, i l’altre és el de l’avinguda Salvador Allende 57-59, sota l’edifici de
vivendes que Emducsa està construint (se sortejaran les places no reser-
vades als propietaris de les vivendes). 

A més han començat recentment les obres d’un tercer aparcament, a la
plaça Prat de la Riba, al costat de l’intercanviador de transports Cornellà-
Centre, que tindrà 256 places.

l’aparcament
MILLORAR LA MOBILITAT I CIRCULACIÓ DELS VEHICLES

1.300 noves places
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