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LA GENERALITAT IMPULSA NORMES PER AFAVORIR EL LLOGUER I ELS PISOS PROTEGITS

La llei vol una vivenda

assequible
Els canvis i les ajudes volen garantir a tots el dret a un habitatge

L
a Conselleria de Medi Ambient
i Habitatge està preparant una
llei de dret a l’habitatge que,
juntament amb altres normes
ja en vigor, contribuirà a intro-
duir notables modificacions

en el funcionament del mercat immobi-
liari, especialment pel que fa a la vivenda
social i protegida. A continuació se’n de-
tallen algunes concrecions.
DL’accés a una vivenda de protecció
oficial i el camí per accedir-hi. La no-
va llei del dret a l’habitatge preveu la cre-
ació d’un registre únic de sol·licitants.
Mentrestant, algunes ciutats com Barce-
lona ja han obert llistes d’inscripció. En
altres casos, cal esperar les convocatò-
ries públiques d’adjudicació de pisos. 
DLa selecció dels adjudicataris de pi-
sos de protecció oficial. Depèn de la
convocatòria. En tot cas, no poden tenir
un pis en propietat i les seves rendes no
poden passar de 5,5 vegades un índex,
l’IPREM, similar al salari mínim, que arri-
ba a 6,5 vegades en el règim de preu con-
certat.
DQuan es compra una vivenda de
protecció oficial, ¿és possible vendre-
la després? Sí, a partir dels deu anys, o
tornant abans les ajudes. Però en cap cas
a un preu lliure, sinó que el preu de ven-
da ha de ser el resultat d’augmentar el
preu inicial segons l’IPC i un marge del
10% per compensar les despeses de
manteniment.
DNo es construiran barris sencers de
vivendes de protecció oficial. No es
vol reproduir els guetos que va produir el
franquisme i que tant han costat d’inte-
grar a les ciutats. Es desitgen barris on
convisquin famílies de diferents rendes i
amb equipaments i serveis públics com-
partits. 
DLa garantia de reserva de sòl per
construir vivenda protegida. La nova
llei d’urbanisme obliga en els nous pla-
nejaments a reservar, com a mínim, un
20% dels metres quadrats residencials a
vivenda protegida i, a les ciutats de més
de 10.000 habitants i les capitals de co-

marca, un 10% més en la modalitat de
preu concertat. Actualment, molts ajun-
taments, especialment a la regió metro-
politana de Barcelona, augmenten aques-
tes reserves mínimes fins al 40% o el
50%.
DLes vivendes de protecció oficial pú-
blica i les privades. Legalment, no exis-
teix cap diferència. Totes dues tenen les
mateixes condicions i els mateixos preus.
Les vivendes produïdes per l’Incasol i al-
tres promotors públics inclouen un ambi-
ciós codi de sostenibilitat.
DL’incentiu als promotors privats per-
què construeixin vivenda protegida.
El pla pel dret a la vivenda 2004-2007 in-
clou quantioses subvencions a la pro-
moció de vivenda protegida, especialment
en règim de lloguer. Això ha generat un
gran interès en molts promotors privats.
DLa importància de la cèdula d’habi-
tabilitat. La cèdula d’habitabilitat és un
document indispensable per a la venda o
el lloguer d’un habitatge i garanteix que
s’hi pot viure dignament segons uns ni-
vells de qualitat establerts.
DLa protecció de l’arrendatari davant
les accions per fer-lo fora de casa se-
va. La llei protegeix l’arrendatari, però de-
terminades pràctiques d’alguns propie-
taris dificulten l’exercici dels drets. La
insuficiència de les mesures jurídiques per
evitar l’abús ha determinat el Govern a in-
cloure en la llei del dret a la vivenda la pos-
sibilitat que els ajuntaments defineixin àre-
es de tempteig i retracte en favor de
l’Administració per dissuadir els propie-
taris de pràctiques d’assetjament immo-
biliari. Per una altra banda, és recoma-
nable la demanda, encara que per
desgràcia la capacitat probatòria dels
afectats sol ser insuficient.
DEl llibre de l’edifici. És un document
sobre dades bàsiques de la construcció,
els materials i el manteniment de l’edifici
que el promotor ha d’entregar a la co-
munitat de propietaris.
DL’aluminosi, la seva detecció i les
ajudes del Govern. La Conselleria de
Medi Ambient i Habitatge realitza, de for-
ma gratuïta i d’acord amb els col·legis
d’arquitectes i d’aparelladors, uns estu-
dis sobre l’estat dels edificis, els TEDI. Les

ajudes per a patologies estructurals són
de fins al 50%, amb un màxim de 7.000
euros per vivenda.
DLes ajudes per rehabilitar l’edifici i
poder instal·lar-hi un ascensor. Les
ajudes són variades. En el cas dels as-
censors, són d’un 45% i poden arribar
a un 60%, amb un màxim de 5.700 eu-
ros per vivenda si, a més a més, se su-
primeixen la resta de barreres arqui-
tectòniques.
DL’expropiació d’una vivenda. La no-
va llei pel dret a la vivenda només preveu
com a recurs final l’expropiació forçosa
per a vivendes abandonades perma-
nentment en zones d’àmplia demanda en
les quals els propietaris no accepten fer
ús dels estímuls a la rehabilitació i, si cal,
al lloguer. No és en absolut el cas de qui
compra un pis amb intenció d’ocupar-lo,
vendre’l o llogar-lo en el futur.
DLa preferència de l’Administració
per comprar una vivenda. En determi-
nades zones, per exemple cascos antics
degradats o zones perifèriques amb ris-
cos de pèrdua de la cohesió social, el dret
preferent de compra a través del temp-
teig i retracte i una correcta adjudicació
pot ajudar a impedir la seva degradació
física i social.
DManteniment de la vivenda arren-
dada. La nova Xarxa de Mediació Social
per al Lloguer ofereix molts estímuls al llo-
guer. Així, ofereix, entre altres possibili-
tats, 6.000 euros a fons perdut per a la
rehabilitació, avals per garantir el paga-
ment i el manteniment i fins i tot la cessió
temporal a la societat pública Adigsa per
rehabilitar-lo i posar-lo de lloguer.
DLes garanties de l’Administració da-
vant la cessió d’una vivenda per llo-
gar-la. El lloguer estarà cobert per una
pòlissa de caució que actuarà com un
aval pel pagament de les rendes i el man-
teniment de la vivenda. Es preveuen cinc
anys de cessió prorrogables per voluntat
del propietari.
DLes ajudes per llogar un pis. Des de
fa uns mesos, la Conselleria de Medi Am-
bient i Habitatge ofereix unes ajudes al
lloguer per a gent jove i altres sectors amb
dificultats per accedir a la vivenda, espe-
cialment la gent gran.

DLa Xarxa de Mediació del Lloguer
Social. 40 municipis i comarques, coor-
dinats per la Generalitat, a través d’Adig-
sa i de la Secretaria de Joventut, oferei-
xen a les seves borses intermediació,
ajudes a la rehabilitació i el pagament de
rendes i dels avals per fer aflorar els pi-
sos buits.
DVivendes adaptades. Un 3% de les
vivendes socials produïdes es reserven a
les persones que necessiten una viven-
da adaptada. A més, la Generalitat sub-
venciona les vivendes protegides disse-
nyades amb criteris de mobilitat interior.
DAjudes a l’adaptació. La Generalitat
subvenciona un 40% del cost d’adapta-
ció dels pisos a persones amb mobilitat
reduïda, amb un màxim de 7.300 euros
per pis. A més, subvenciona un 25% del
cost de suprimir barreres arquitectòniques
fins a l’ascensor.
DLes ajudes per accedir a una vi-
venda del mercat lliure. Les ajudes a
la compra i al lloguer es fan bàsicament
a través de deduccions en l’IRPF, però
també hi ha algunes ajudes condiciona-
des a preus màxims de les vivendes i ren-
da màxima de l’adquirent.
DEl control dels anomenats pisos
pastera. La nova llei s’enfronta a la so-
breocupació de les vivendes oferint als
ajuntaments criteris i mecanismes d’ac-
tuació per dificultar la sobreexplotació dels
llogaters.
DL’ecoeficiència dels edificis. En co-
herència amb el Protocol de Kyoto i el
compromís ambiental del Govern, el Con-
sell Executiu aprovarà en les pròximes
setmanes un ambiciós decret de mesu-
res que obligarà els promotors d’edificis
residencials a incorporar als projectes me-
sures d’estalvi d’aigua, d’equilibri energè-
tic, de selecció de materials i mètodes
constructius i de reducció i selecció de
residus. Això s’haurà d’aplicar tant a les
noves construccions com a les rehabili-
tacions.
DLes mesures per evitar la mala pra-
xi en les transaccions immobiliàries.
La nova llei generarà un Registre d’Agents
de la Transacció Immobiliària que pre-
tén assegurar la transparència i les bones
pràctiques en aquesta activitat, que en
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DLA NOVA LEGISLACIÓ
PREVEU LA CREACIÓ D’UN
REGISTRE ÚNIC DE
SOL·LICITANTS PER
ACCEDIR A L’HPO

DLA NOVA POLÍTICA VOL
EVITAR ZONES NOMÉS 
AMB PROMOCIÓ
PROTEGIDA QUE NO ES
CONVERTEIXIN EN GUETOS



Vista parcial d’un dels edificis del conjunt protegit Gornal, situat a l’Hospitalet de Llobregat.
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Salvador
MILÀ

CONSELLER DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE

En els últims mesos s’ha consolidat
la nova política de vivenda de la
Generalitat de Catalunya, que,

sens dubte, és una de les grans priori-
tats en el gran impuls social que està pre-
nent el Govern. No podia ser d’una altra
manera quan més de 20.000 persones
o famílies queden fora de l’accés a la vi-
venda a causa dels alts preus de com-
pravenda i l’escassetat i les altes rendes
de l’oferta de lloguer.

Si a finals del 2004 ja s’havia aprovat
una reforma de la llei d’urbanisme des-
tinada a augmentar la producció de vi-
venda social derivada dels nous plane-
jaments i s’havia aprovat el pla pel dret
a la vivenda, el 2005 les novetats han es-
tat la recent presentació de l’avantpro-
jecte de la nova llei del dret a la viven-
da i l’inici de fortes actuacions de
promoció i rehabilitació. La llei pretén do-
nar instruments, tant al sector públic, es-
pecialment els ajuntaments, com al sec-
tor privat, per fer realitat la funció social
de la vivenda i la necessària rehabilitació
del nostre parc residencial. 

Mentrestant, els objectius del Pacte
del Tinell van avançant a bon pas. El
compromís d’iniciar 42.000 vivendes en
aquest mandat ofereix ja resultats espe-
rançadors. Gràcies a la conjunció d’es-

forços públics i privats, podem assegu-
rar que ja estan en marxa 27.000 de les
42.000 vivendes protegides. Cal desta-
car, en aquest aspecte, el fort compro-
mís de l’Institut Català del Sòl, que
s’havia compromès a produir 10.000 vi-
vendes i que en farà almenys 12.000, a
les quals s’hauran d’afegir 4.500 viven-
des més que els promotors socials (co-
operatives i fundacions) faran sobre sòls
cedits per l’Incasol. També els ajunta-
ments estan fent un gran esforç dedicant
les seves reserves de sòl a l’objectiu de
la vivenda social i cedint-lo a l’Incasol, a
les seves pròpies empreses públiques o
als promotors privats i socials interes-
sats.

Pel que fa a la rehabilitació, l’objectiu
de 40.000 vivendes per al mandat serà,
sens dubte, superat, de manera que po-
dem parlar de més de 60.000. Això es
deu a les fortes ajudes derivades del pla
pel dret a la vivenda que fan que ja tin-
guem a la Direcció General de Vivenda
69.000 estudis previs per a la rehabilita-
ció. Les accions se centren en la ins-
tal·lació d’ascensors i la resolució de pa-
tologies.

Hem de parlar, per tant, de 100.000
famílies que se’n beneficiaran. A tot això
s’hi afegeix l’assaig per fer emergir la vi-
venda buida des de la Xarxa de Media-
ció Social per al Lloguer, que consta de
40 borses de vivenda a Catalunya. Sens
dubte, la política de vivenda avança a un
ritme que, si bé no podrà compensar l’e-
norme dèficit d’accés a la vivenda que
té Catalunya, no deixa de ser un immens
avenç sobre la situació anterior.2

la tribuna

UNA LLEI, UN
PLA I 100.000
VIVENDES

Els objectius fixats
en el Pacte del Tinell
avancen a bon ritme 

¿QUI FARÀ LES VIVENDES?

Una pregunta recurrent és qui es farà càrrec de la pro-
moció de les noves vivendes protegides. La respos-
ta és clara: els agents públics, els privats i l’anome-

nat tercer sector s’estan implicant en aquest projecte.
Pel que fa als promotors públics, l’Institut Català del Sòl

està augmentant la seva producció de vivenda per diverses
vies. En primer lloc, pel planejament i gestió del sòl de la se-
va propietat, que en els pròxims anys augmentarà sensi-
blement gràcies al pla presentat al març pels consellers Na-
dal i Milà, consistent a comprar sòl per promoure 100.000
noves vivendes, 50.000 de les quals amb algun règim de
protecció. La segona via és la de la cessió de sòls munici-
pals. En els anys 2004 i 2005, els ajuntaments han cedit sòl
per promoure més de 4.000 vivendes des de l’Incasol. El
mateix impuls de l’Incasol és compartit per les empreses pú-
bliques municipals.

Pel que fa als promotors privats, és evident que la llei d’ur-
banisme els permetrà reingressar en aquesta activitat que
tant havien cultivat en temps passats, gràcies a l’obligato-
rietat de reserves mínimes d’entre el 20% i el 30% per vi-
venda protegida, que preveuen els planejaments. Molts ajun-
taments han decidit anar més enllà amb reserves del 40%

i el 50%. A més a més, els promotors han rebut positiva-
ment els augments dels preus segons mòduls i les ajudes a
la promoció que es deriven del pla pel dret a la vivenda, es-
pecialment les destinades al lloguer.

També trobem un sector de promotors englobat en l’e-
conomia social. Em refereixo especialment a les cooperati-
ves i fundacions que, durant els últims anys, han portat a
terme, amb molts esforços, bona part de la promoció de vi-
venda social i que, ara, poden augmentar la seva partici-
pació a través no només dels recursos propis i de les aju-
des de la Generalitat, sinó també de la cessió des dels
patrimonis públics, com ja fa l’Incasol. En aquest sector so-
cial s’hi han d’incloure, sens dubte, algunes caixes d’estal-
vi catalanes.

Finalment, la Generalitat compta també amb l’esforç d’A-
digsa, que no només administra el parc públic de la Gene-
ralitat, sinó que també coordina la Xarxa de Mediació Social
pel Lloguer, la qual inclou el programa de cessió de pisos
buits de propietat privada per ser rehabilitats i posats en el
mercat de lloguer a través de les borses. En definitiva, dis-
posem de molts agents que concorren en l’objectiu d’aug-
mentar la producció de vivenda assequible.2

la tribuna
els últims anys ha vist un augment del frau
que perjudica especialment els sectors
més vulnerables. 
DL’obligació de conservar els edifi-
cis. La llei preveu la imposició del deure
de conservar els edificis i l’establiment
d’inspeccions tècniques. El dret a la pro-
pietat no pot afectar negativament els
drets d’aquells que comparteixen l’edifi-
ci o la ciutat. La degradació creixent d’al-
guns barris antics o amb patologies im-
plica riscos evidents per a la seguretat,
que han de ser evitats amb la nova legis-
lació.
DPlaques franquistes als edificis. La
societat pública Adigsa ofereix a les co-
munitats unes plaques que substitueixen
les de simbologia franquista. Es poden
sol·licitar directament o a través dels ajun-
taments.
DVivendes assistides per a persones
de la tercera edat. La Generalitat i al-
guns promotors públics tenen en marxa
més de 30 promocions de vivendes de
lloguer per a persones de més de 60 anys
físicament vàlides amb un nivell d’as-
sistència bàsic.
DInformació sobre les ajudes. La web
de la Generalitat (www.gencat.net) i el telè-
fon d’informació general 012 ofereixen to-
ta la informació necessària.2

Ricard FERNÁNDEZ ONTIVEROS
SECRETARI DE VIVENDA DE LA GENERALITAT
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Taula rodona. La nova legislació

“Falta més viv
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ I DEL SECTOR  IMMOBILIARI ANALITZEN LES NECESSI

C
al construir més viven-
da social per donar
resposta a la demanda
d’una part de la socie-
tat que queda exclosa
del mercat de la viven-

da lliure”, van assegurar els participants
de la taula rodona convocada per EL PE-
RIÓDICO per debatre al voltant d’aquest
tipus de vivenda. “Per fer-ho –van afegir
els participants de la trobada– és neces-
sari establir una normativa i unes re-
gles del joc que ajudin a fer que
aquesta tasca adquireixi un nou i im-
prescindible impuls i que fomenti tant
la participació dels promotors públics
com la dels privats”. 

La taula rodona es va celebrar a la seu
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i
va comptar amb la participació de Carme
Trilla, directora general de Vivenda de la
Conselleria de Medi Ambient i Habitatge;
Eugeni Forradellas, regidor president del
Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH);
Jesús Alonso, degà del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (Coac); Josep Terro-
nes, president del Col·legi d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de Barcelona (CA-
ATB); Martín C. Llaras, vicepresident de
l’Associació de Promotors i Constructors
d’Edificis de Barcelona (APCE), i Ferran
Julián, conseller delegat de la Societat Ur-
banística Metropolitana Rehabilitació i Ges-
tió (Regesa).

ACCÉS A LA VIVENDA
Des del primer moment, les intervencions
a la taula rodona van exposar la preocu-
pació dels presents i de la societat pel pro-
blema que representa l’accés a la viven-
da per a una part cada vegada més
important de la societat, amb una capa-
citat econòmica que li impedeix d’accedir
a un pis de promoció privada. Per solu-
cionar aquesta situació, que es planteja
com un dels problemes que més interes-

tat en tots els aspectes.
En una de les seves intervencions i gai-

rebé per al·lusions, el representant dels
promotors privats va assenyalar que els
seus productes responen a la demanda
habitual dels possibles compradors i va
posar en relleu l’interès per promocionar
i construir vivenda social o protegida, tal
com passava fa poques dècades. Perquè
això sigui possible, va plantejar, són ne-
cessaris tres elements. El primer és que
existeixi el terreny adequat, ja que aquest
factor representa un elevat percentatge
del cost total de construcció d’una viven-
da; el segon, que existeixi seguretat jurí-
dica, o sigui unes regles de joc inaltera-
bles que permetin efectuar les previsions
necessàries sense por de canvis fatals, i
el tercer, que hi hagi més agilitat en la ges-
tió urbanística, que, va assegurar, “és len-
ta i complicada i acaba encarint els
costos”.

COHESIÓ SOCIAL
Després de posar en relleu que, en els úl-
tims deu anys, s’havia fet un notable es-
forç per dotar la vivenda social d’una gran
qualitat, els participants de la taula rodo-
na van coincidir a assenyalar l’important
paper de la vivenda social. Aquest tipus
d’habitatge, concebut d’una manera ade-
quada, pot constituir un important catalit-
zador de la cohesió social. “Al crear vi-
venda social, fem ciutat”, van afirmar

rotundament els contertulis. No són alie-
nes a aquesta afirmació propostes com la
creació d’una borsa secundària per a l’ar-
rendament, una iniciativa que ja mostra
resultats positius. 

Pel que fa a la cohesió social, es va fer
una referència especial a la normativa en-
caminada a fer que les noves planifica-
cions incloguin sempre un percentatge
d’habitage protegit, la qual cosa implica
la convivència dels propietaris o arren-
dataris de vivenda lliure amb els de viven-
da protegida, amb tot el que això com-

porta d’integració.
En qualsevol cas, des de l’Administra-

ció es van lamentar els anys perduts per
impulsar una vivenda social a l’altura de
les circumstàncies, sobretot des del punt
de vista quantitatiu, i més tenint en comp-
te que el volum de la construcció resi-
dencial ha crescut constantment, com ho
demostra el fet que encara en els tres pri-
mers mesos d’aquest any s’ha registrat
un increment del 15% sobre el mateix pe-
ríode de l’any anterior. De fet, “ara estem
realment començant”, van destacar els

assistents del debat. Coincidint amb això,
els promotors privats es van mostrar dis-
posats a exercir la màxima col·laboració
a partir de les premisses ja apuntades. 

CANVI TRANSCENDENTAL
Quan es va posar sobre la taula el tema
de la nova llei sobre la vivenda en fase de
projecte, el punt referit als anys de per-
manència de la condició de vivenda pro-
tegida va ser el que va acaparar més aten-
ció. En efecte, segons es va explicar, la
vivenda protegida edificada sobre sòl des-
tinat a aquestes promocions, mantindrà
la seva condició al llarg de 90 anys, espai
de temps que es reduirà a 30 anys quan
el sòl sobre el qual s’aixequi tingui la con-
dició de terreny lliure.

El manteniment de la condició durant
aquests períodes de temps implica que la
vivenda serà de propietat plena i trans-
missible per part de qui l’hagi adquirit,
però, si la ven, “ho haurà de fer d’acord
amb el preu d’adquisició incrementat
per l’IPC” i per un percentatge depen-
dent de les despeses efectuades per al
manteniment i la millora al llarg dels anys
de possessió.

Amb això es pretenen dues coses. La
primera és que aquest tipus de vivenda
“ha de ser considerat com un bé d’ús
i no de negoci, d’inversió i, encara
menys, d’especulació”. La segona, re-
ferida al percentatge d’increment, és el

sa resoldre als catalans, “es pot aprofi-
tar i s’ha d’aprofitar l’actual conjun-
tura, marcada per un fort ritme cons-
tructiu”. També s’ha d’impulsar la
legislació que faci possible la implicació
de tots els agents del sector, tant públics
com privats, en la resolució d’aquest pro-
blema, segons van assenyalar especial-
ment els representants de l’Administració.

A més, van insistir diversos dels reunits,
“cal eliminar l’estigma que la vivenda
social o protegida implica un con-
cepte de marginalitat”, ja que això no
és així. De fet, la vivenda social es dirigeix
avui a capes mitjanes de la societat, “a
col·lectius com els joves, les famílies
monoparentals, els més grans o els
immigrants”. Per aconseguir l’accés d’a-
quests col·lectius a una vivenda digna, “és
necessari incrementar l’oferta de pi-
sos accessibles”.

DRET CONSTITUCIONAL
En aquest punt es va plantejar, especial-
ment per part dels representants dels
col·legis professionals, el dret a una vi-
venda digna que reconeix la constitució,
fet que implica l’exigència de construir vi-
vendes de qualitat, funcionals i adequades
a les necessitats dels col·lectius ja es-
mentats. El que és indigne no és accedir
a una vivenda social, van afirmar els par-
ticipants del debat, sinó ben al contrari,
“mantenir una situació marcada per
la incapacitat d’accés”. La vivenda, van
assegurar, s’ha de situar a tots els efec-
tes al mateix nivell que l’educació o la sa-
nitat.

En aquest punt, diversos dels assistents
a la taula rodona van plantejar la deman-
da que la vivenda social, fidel a la seva tra-
dició de qualitat, sigui la punta de llança
a l’hora de crear nous tipus de vivenda,
davant l’actual “monocultiu del mercat
lliure”, entenent com a tal el pis clàssic
de dues o tres habitacions. Aquestes no-
ves tipologies haurien de presentar nove-
tats pel que fa a superfícies, distribució
variable, últimes tecnologies i sostenibili-

M ALFONSO ESPINET
Àrea Monogràfics 

“És imprescindible
que tots els agents
participin en les polítiques
de vivenda social”

Carme TRILLA
DIRECTORA GENERAL DE VIVENDA DE LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

“La futura llei de la
vivenda és la garantia
d’integració de
tots els ciutadans”

Eugeni FORRADELLAS
REGIDOR PRESIDENT DEL PATRONAT
MUNICIPAL DE L’HABITATGE 

“Hi ha una oportunitat 
per a la innovació i la
qualitat en un entorn
de consens social”

Jesús ALONSO
DEGÀ DEL COL·LEGI
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

“El pes del parc
per rehabilitar ha de
contribuir a aconseguir
nivells de dignitat”

Josep TERRONES
PRESIDENT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS
I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

LES PROMOCIONS HAN
D’INTEGRAR  PISOS

LLIURES I PROTEGITS
COM A GRAN ELEMENT

DE COHESIÓ SOCIAL

JOVES,FAMÍLIES
MONOPARENTALS,

PERSONES GRANS I
IMMIGRANTS NECESSITEN

UNA VIVENDA DIGNA



Martín C. Llaras, Josep Terrones, Carme Trilla, Jesús Alonso, Ferran Julián i Eugeni Forradellas, d’esquerra a dreta, a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
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venda social”
ITATS MÉS IMPORTANTS

desig de donar suport a l’imprescindible
manteniment i a la desitjable millora. En
definitiva, es vol assegurar que cada vi-
venda social compleixi durant moltes dè-
cades la seva funció, de manera que si-
gui sempre adquirida per persones que
necessiten realment aquest tipus de vi-
venda.

També va ser objecte d’especial aten-

ció la referència feta en la llei a la possi-
bilitat d’expropiació de les vivendes des-
ocupades. En aquest apartat, la directo-
ra general d’Habitatge va explicar que la
normativa creava un considerable nom-
bre de mesures encaminades a incentivar
l’arrendament de les vivendes buides i que
considerava l’expropiació com una me-
sura final i extrema, aplicable només en
casos excepcionals i que, tot i així, s’es-
tudiava la possibilitat, com passa en altres
països, que aquesta expropiació –sempre
amb el corresponent preu just– es produís
per un nombre limitat d’anys.

La veritat és, segons van apuntar els
participants de la taula rodona, que “l’ex-
propiació resulta massa costosa per
a l’Administració perquè recorri
aquest procés”. Cal assenyalar, a més
a més, que quan es parla de vivenda de-
socupada mai es fa referència a les se-
gones residències ni a les vivendes ocu-
pades temporalment.

LA REHABILITACIÓ
En aquest punt es va posar sobre la tau-
la el tema de la rehabilitació, un segment
que es considera imprescindible per mi-
llorar el parc immobiliari existent. Aques-
ta activitat, van exposar els assistents del
debat amb un cert temor, ha baixat nota-

blement al llarg d’aquest any, de manera
que les llicències el 2003 van sumar 4.513,
el 2004 en van ser 5.471 i el 2005, fins
ara, ja en són 3.367.

Davant d’aquesta percepció, els experts
van destacar que aquest descens és no-
més momentani i conjuntural, que la no-
va normativa implica un considerable in-
crement de les ajudes, que s’han
multiplicat quantitativament per vuit, fet
que s’ha traduït en un considerable aug-
ment de les sol·licituds que ja sumen a Ca-
talunya un total de 4.700 (3.700 a Barce-
lona), i això ha implicat, juntament amb
una situació de rodatge de la nova llei, que
es produís un cert retard en la tramitació
de les sol·licituds.2

“La gestió urbanística
és lenta i complicada
i distorsiona els
preus del mercat”

Martín C.LLARAS
VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROMOTORS I CONSTRUCTORS DE BARCELONA

“La vivenda protegida
és necessària per evitar
l’exclusió i impulsar la
cohesió social”

Ferran JULIÁN
CONSELLER DELEGAT DE LA SOCIETAT
URBANÍSTICA METROPOLITANA REGESA

FERNANDO BAGUÉ

RESERVES DE SÒL PER A LA CONSTRUCCIÓ DE VIVENDES PROTEGIDES
Previsions segons la llei  d’urbanisme de Catalunya 10/2004

* Excepte si l’aprofitament inicial és anterior a l’entrada en vigor de la llei 10/2004,és a dir, abans del 31/12/2004

MUNICIPIS RESERVA DE SÒL
PER A VIVENDES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL 
Hi correspon un mínim del 
20% del sostre residencial

RESERVA DE SÒL
PER A VIVENDES DE
PREU CONCERTAT
Hi correspon un mínim del 
10% del sostre residencial

FIGURES DEL PLANEJAMENT
URBANÍSTIC
Circumstàncies en què són
d’aplicació les reserves

TOTS Obligatòria No obligatòria 1.En el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM)
2. En el Pla d’Actuació
Urbanística Municipal (PAUM)
3. En les modificacions del
planejament general, amb canvi
del sòl urbanitzable*

De més de 10.000
habitants i
capitals de
comarca

Obligatòria Obligatòria

De menys de
10.000 habitants 

Opcional Opcional

1.En les modificacions 
del planejament urbanístic 
general
2. En els Plans Especials de
Millora Urbana (PEMU)
3. En nous sectors de sòl
urbanitzable*



EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE VIVENDA PÚBLICA (OCTUBRE 2005)
Vivendes acabades 2.647
En diferents fases de construcció 2.627
En tràmit de llicència 2.288 22%
En fase de projecte i amb promotor adjudicat 2.568 26%

DISTRIBUCIÓ DE LES VIVENDES SEGONS L’ÚS
Apartaments de lloguer per a joves i tercera edat 3.798 38%
Nova vivenda de protecció 3.572 35%
Vivenda de reallotjament per a transformació i remodelació de barris 2.760 27%

les dades
PLA MUNICIPAL

Vivendes protegides a Barcelona

52%}

Barcelona impulsa la construcció de
10.000 pisos de protecció oficial
L’ajuntament aporta un total de 183 solars urbanitzables en el marc del pla de vivenda 2004-2010

La ciutat inverteix
235 milions d’euros
en la gestió del 
sòl alliberat

M DANIEL R. CARUNCHO
Àrea Monogràfics

E
n el marc del pla de vivenda
2004-2010, l’Ajuntament de
Barcelona impulsa la cons-
trucció de 10.000 pisos de
protecció i dotacionals a la ca-

pital catalana. Per a això, l’ajuntament
aporta un total de 183 solars, que re-
presenten més de 180.000 metres qua-
drats de sòl municipal. El 60% de les vi-
vendes estan promogudes directament
per l’Administració local.

Tal com assenyala Xavier Casas, pri-
mer tinent d’alcalde i president d’Urba-
nisme, Infraestructures i Vivenda de l’A-
juntament de Barcelona, l’obtenció dels
solars “ha estat possible perquè l’a-
juntament ha previst en els diversos
plans d’inversions municipals dota-
cions suficients per a la gestió del
sòl”. Concretament, el pla d’inversions
del període 2004-2007 inclou un pres-
supost de 235 milions d’euros en con-
cepte de gestió, aprofitament del sòl i
urbanització.

Segons Casas, actualment “ja s’ha
compromès el 47% del programa de
gestió del sòl”. El primer tinent d’al-
calde afegeix que l’execució completa
d’aquest pla “permetrà assegurar la
continuïtat de la producció de la vi-
venda de protecció a la ciutat de
Barcelona per poder completar els
objectius fixats en el pla fins al
2010”. En aquest sentit, es preveu la
gestió de més de set milions de metres
quadrats de sòl en els plans aprovats
des de l’any passat, i en els projectes
de transformació de barris com Marina
de la Zona Franca, 22@ i Sant Andreu-
Sagrera. El procés de gestió d’aquest
sòl generarà més de tres milions de me-
tres quadrats de sostre destinat a la vi-
venda (un 53% dels quals seran de pro-
tecció) i gairebé 1,6 milions de metres
quadrats de sòl destinat a espai verd.

UN TOTAL DE 192 PLANS
Des del 1996, abans que s’aprovés la
Carta Municipal, l’Ajuntament de Bar-
celona feia reservar el 25% de les no-
ves vivendes previstes en el pla urba-
nístic públic i privat per destinar-les a la
protecció. Actualment, la llei d’urbanis-
me de Catalunya estableix l’obligació
de reservar el 20% de les vivendes en
el nou projecte de construcció de vi-
venda de protecció general, i el 10% per
a vivendes concertades.

En els últims dos anys, l’Ajuntament
de Barcelona ha aprovat un total de 192
plans urbanístics. En la majoria d’a-
quests projectes es contemplen les cor-
responents reserves de sòl destinat a la
vivenda de protecció, per complir així
les previsions establertes en el pla de
vivenda. Casas assenyala que els últims
plans urbanístics aprovats situen la re-

serva de sostre per vivenda de protec-
ció en règim general i concertat “entre
el 30% i el 50%, que arriben en al-
guns casos al 60% si s’hi inclouen
les vivendes dotacionals”.

OFICINES D’INFORMACIÓ
Amb l’objectiu de difondre la informa-
ció sobre vivenda de protecció i facili-
tar les gestions, s’han pres mesures
com la creació de l’Oficina de la Viven-
da de Barcelona a la Rambla del Po-
blenou, el reforç de les oficines secto-
rials existents, la posada en marxa de
l’Oficina de Vivenda del Carmel, així com
la reducció dels procediments per
tramitar llicències d’obres menors i
d’activitat.

A més, el Patronat Municipal de
l’Habitatge gestiona la Borsa de Viven-
da per a Lloguer Social, un nou servei
públic que pretén mobilitzar el parc de
pisos buits i facilitar l’accés a persones
amb ingressos mínims.2

DES QUE el juliol del 2004 es va
aprovar el programa de rehabilita-
ció inclòs en el pla de vivenda, l’A-
juntament de Barcelona ha concre-
tat diverses iniciatives:
DS’han renovat els convenis cor-
responents a les àrees de rehabili-
tació integral existents. Aquestes
s’ubiquen als barris de Ciutat Vella,
Gràcia, Poble-sec i Eixample. En els
últims dos anys, un total d’11.000
vivendes s’han sotmès a algun pro-
cés de rehabilitació a partir del tre-
ball d’aquestes àrees. Això ha su-
posat una inversió de 32 milions
d’euros, 7 dels quals (un 22%) han
estat subvencionats per l’Adminis-
tració.
DS’han aprovat els projectes de
Barri d’Atenció Especial a Santa Ca-
terina, Roquetes i Poble-sec, en el
marc de la llei de millora de barris
de la Generalitat.
DS’ha aprovat la nova Àrea Espe-
cial de Rehabilitació Integral (AERI)
del barri del Carmel i el seu entorn,
i s’ha posat en marxa l’Agència de
Promoció del Carmel.
DS’estan tramitant els acords amb
la Generalitat i l’Estat central per
ampliar fins a 24 les Àrees de Re-
habilitació Integral de nuclis antics
de la ciutat.

D’altra banda, les actuacions mu-
nicipals portades a terme en l’àm-
bit de la rehabilitació d’edificis i
vivendes de Barcelona han aug-
mentat sensiblement en els últims
mesos. De fet, durant l’últim any
s’ha incrementat un 58% el nombre
de llicències concedides per aquest
concepte.

la iniciativa

REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

Rentat 
de cara
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Garantir l’accés a la vivenda es
converteix en un compromís col·lectiu
L’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge dóna respostes a una qüestió delicada

M DANIEL R. CARUNCHO
Àrea Monogràfics

E
s tradicional que, a l’acabar
l’any, es faci un balanç del que
s’ha viscut i es recordin les co-
ses agradables o desagrada-
bles que han passat. Des de

l’Associació de Promotors Públics de Sòl
i Habitatge de Catalunya la sensació és
agredolça. Així ho assegura Ferran Ju-
lián, president de l’associació, que creu
que el regust agre es deu al fet que “els
preus de les vivendes no deixen d’in-
crementar-se i, a la vegada, els per-
centatges globals de vivendes amb
algun tipus de protecció encara són
escassos”. Aquesta sensació obliga a
mirar endavant, i Julián afegeix que és
necessari “posar en el centre de les
nostres mirades allò que la societat
actual ens demana”. Així, és necessà-
ria l’aplicació d’una política de vivenda
que permeti l’accés a pisos “a un im-
portant nombre de persones i de fa-
mílies que el mercat lliure ha deixat
excloses”.

El president de l’Associació de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge de Ca-
talunya assenyala que “quan diem que
fer vivenda és fer ciutat parlem d’en-
fortir la cohesió social entre els ciu-
tadans”. Aquest paper no correspon no-
més a la vivenda, però Julián destaca que
com a dret universal i bàsic, “el ciutadà

té dret a esperar que li donem una
resposta clara”. Per Julián, és en
aquest aspecte on la sensació és dolça,
ja que “des de l’Administració s’es-
tan posant unes bones, si no clares,
bases perquè els percentatges de vi-
venda protegida tinguin uns incre-
ments significatius”.

Entre les iniciatives més destacables
posades en marxa per l’Administració hi
ha la modificació de la llei d’urbanisme i
el seu reglament, el pla de la vivenda cen-
tral que ha configurat el marc del decret
de la Generalitat, la importància de tots
els processos de rehabilitació, la llei de
barris, el decret d’ecoeficiència, l’avant-
projecte de llei pel dret a la vivenda i l’a-
vantprojecte de llei de sòl que prepara el
Govern.

DRET FONAMENTAL
El president de l’Associació de Promo-
tors Públics de Sòl i Habitatge de Cata-
lunya recalca la “necessitat de con-
templar les polítiques de vivenda a
Brussel·les, l’epicentre d’Europa”, ai-
xí com la importància de definir la viven-
da com “un dret fonamental”.

A través de les gestions diàries d’em-
preses com l’Associació de Promotors
Públics de Sòl i Habitatge de Catalunya
s’expliquen els tipus d’ajudes que té la
gent per accedir a la vivenda de lloguer,
s’impulsen els programes de mediació
social per introduir en el mercat de llo-

guer pisos buits, s’accelera la construc-
ció en solars i es milloren les ajudes a la
rehabilitació. Julián assenyala que tot això
és “el que no forma part dels grans
titulars i, a la vegada, és la nostra vi-
sió esperançadora i positiva del fu-
tur”. Encara hi ha molta demanda i po-
ca oferta, però el rigor i la transparència
dels processos d’adjudicacions de vi-
vendes transmeten confiança als ciuta-
dans. “La responsabilitat és gran,
però l’assumim perquè fa falta que,
entre tots, donem la resposta”, indi-
ca Julián.

El gran repte actual és aconseguir fer
augmentar la quota de vivendes protegi-
des i que més sectors de la població hi
tinguin accés. Administracions, promo-
tors públics, promotors privats, funda-
cions i cooperatives han de treballar amb
el mateix objectiu. “Ens el creiem i ens
l’hem de creure”, afirma Julián. L’ela-
boració de plans de vivenda municipals
quinzenals o decennals provoca la tripli-
cació de la producció, “i això és una
bona notícia”, afegeix.

Cada vegada s’ha d’avançar cap a una
gestió més professional, que permeti
aconseguir els objectius marcats. Aquest
és el compromís que l’Associació de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge de Ca-
talunya ha assumit. “És la nostra feina,
la nostra aportació i també el nostre
compromís amb els ciutadans”, con-
clou Julián.2

ÉS NECESSÀRIA
L’APLICACIÓ D’UNES
POLÍTIQUES QUE FACILITIN
L’ACCÉS A UN PIS

L’ADMINISTRACIÓ
ESTÀ POSANT BONES
BASES PER RESOLDRE
EL PROBLEMA

L’AUGMENT INCESSANT DELS 
PREUS DEIXA UN REGUST AGRE

DEncara existeix molta de-
manda i poca oferta, però el
rigor dels processos d’adjudi-
cacions de vivendes transme-
ten confiança al ciutadà

DEl gran repte actual és acon-
seguir fer augmentar la quota
de vivendes protegides i que
més sectors de la població hi
tinguin accés

UNA FEINA
DISCRETA I ÚTIL

Vista panoràmica d’un edifici de vivendes de protecció oficial situat a Sabadell, promogut per Vimusa i dissenyat per l’arquitecte Rafael de Cáceres.



tre que la mitjana europea és del 18%,
segons un estudi de la Fundació La Cai-
xa. En relació amb el PIB, la inversió pú-
blica de vivenda és avui a Espanya del
0,9%, i la mitjana de la UE és del 2%.

Conclusió de tot això: s’ha de crear
un parc de lloguer solvent i amb garan-
ties, amb una política activa que oferei-
xi seguretat jurídica i un règim fiscal es-
pecial per a les societats que es
dediquin a la vivenda en règim de llo-
guer. Des de l’APCE, al llarg dels últims
anys hem instat l’Administració central
a modificar la normativa fiscal vigent
amb la finalitat d’establir reduccions i
millores en el tractament dels rendiments
del lloguer en la imposició directa. Per
fi, dissabte passat el BOE va publicar
una modificació de l’impost de socie-
tats que afavoreix el tractament fiscal de
les empreses que promoguin habitatge
de lloguer.

-En aquest context, ¿creu que és
possible contenir el preu del sòl i el
de la vivenda?
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“L’HPO demana sòl a preu adequat”

Q
uè els sembla als pro-
motors el pla per al dret
a la vivenda i la futura
llei d’habitatge que pre-
para la Generalitat?

-El pla parteix del dret a la vivenda
com un element clau de l’Estat de ben-
estar, equiparable al dret a l’educació o
a la sanitat, per exemple. Però a di-
ferència dels drets a la sanitat i a l’e-
ducació, que es plasmen en la presta-
ció de serveis i en equipaments
col·lectius, el dret a la vivenda es con-
creta en la producció d’un bé d’ús indi-
vidual que, a més de cobrir una funció
social, constitueix un bé d’important va-
lor de mercat, susceptible d’apropiació
patrimonial.

L’objectiu essencial d’aquest pla és
aconseguir la contenció dels preus dels
habitatges i incentivar la vivenda de llo-
guer a través d’una sèrie de mesures
molt diverses i que afecten, entre altres
factors, la promoció i construcció pri-
vada, les ajudes a la promoció, el lloguer
i la compra, la urbanització del sòl i l’ad-
judicació de les vivendes a través d’un
registre de compradors.

Com tot text normatiu, té coses bo-
nes i coses que no ho semblen tant,
però insistim que no s’ha d’oblidar que
el mercat de la vivenda, a més de com-
plex, està vinculat amb dos sectors clau
de l’economia espanyola: el de la cons-
trucció i el financer, amb una evolució
determinant en l’estructuració de qual-
sevol política de vivenda.

Pel que fa a la llei de l’habitatge, pen-
sem que qualsevol nova llei ha de pro-
porcionar sobretot seguretat jurídica, un
element essencial que permet absolu-
tament a tota la societat consolidar la
seva confiança en el futur. En qualsevol
cas, no s’ha d’oblidar que, ara per ara,
es tracta d’un esborrany d’avantprojec-
te de llei i que, per tant, tindrà variacions
en l’articulat final. A més a més, la Con-
selleria de Medi Ambient i Habitatge ha
mostrat la voluntat d’escoltar totes les
parts implicades. 

-¿Per què es construeix tan poca
vivenda protegida?

-Des de l’APCE demanem des de fa
anys la necessitat d’adequar els preus
màxims de venda contemplats en els
plans de vivenda a les circumstàncies
actuals que es donen en els grans mu-
nicipis. En una ciutat com Barcelona,
per exemple, aquests preus màxims es-
tan molt per sota de les quantitats ne-
cessàries per poder portar a terme ac-
tuacions de HPO a gran escala.

En els últims cinc anys el percentat-
ge de vivenda protegida sobre el total
ha disminuït de manera significativa,
però a mesura que el pla a què ens hem
ja referit avanci s’anirà remuntant aques-
ta situació. No obstant, permeti’m as-
senyalar dues dades: la primera és que

l’any 1999 la vivenda protegida era del
9,2%, mentre que el 2004 havia baixat
fins al 7,7%; i la segona és que Cata-
lunya disposa actualment de 0,95 vi-
vendes protegides per cada 1.000 ha-
bitants, mentre que a Madrid, per
exemple, aquest percentatge és de
2,94, segons dades facilitades pel Mi-
nisteri de Vivenda.

Nosaltres defensem la necessitat de
fer HPO. Sense anar més lluny, no fa gai-
re, durant la celebració del saló Barce-
lona Meeting Point vam oferir pública-
ment la nostra col·laboració als
consellers de Medi Ambient i Habitatge
i de Política Territorial per promoure la
creació d’un parc de vivenda protegida,
indicant que les empreses associades
estan preparades per construir totes les
vivendes que facin falta. Com vaig dir
llavors, només fa falta que les adminis-
tracions públiques facilitin el sòl neces-
sari, amb idèntic preu i idèntiques con-
dicions que als altres agents del sector. 

-El pla per al dret a la vivenda pre-
tén construir 42.000 noves vivendes
en tota aquesta legislatura. ¿Creu
que serà possible?

-El procés per a l’adequació del sòl
segueix sent complex, lent i incert. De
fet, no és que hi hagi falta de sòl, sinó
de sòl urbanitzable i a punt per a l’edi-
ficació. Per això a l’Administració, mal-
grat la seva millor voluntat, també li està
costant arribar a les xifres d’actuacions
previstes. Però això no és substantiu, ja
que arribar a les 42.000 vivendes no
serà el més important. L’important serà
l’esforç per posar en marxa un segment
del mercat que no funcionava com ha-
via de funcionar i amb una inèrcia que
hauria d’anar molt més enllà d’aquesta
legislatura. Fa falta l’HPO. El mercat no
pot subsistir només amb habitatge lliu-
re, perquè la societat en què vivim tam-
bé necessita diferents solucions a pro-
blemes també diferents: vivenda lliure,
protegida, de lloguer, rehabilitada, etc. 

-¿Ja que ho esmenta, és el lloguer
la gran assignatura pendent?

-En tot cas, n’és una més. L’escas-
setat de vivendes de lloguer no només
suposa l’absència d’un producte en el
mercat, sinó que dificulta la mobilitat so-
cial i, per tant, la dinàmica econòmica i
laboral. La rotació del parc és molt bai-
xa i ho serà encara més si no es frena
aquesta tendència negativa iniciada fa
més de 25 anys.

La situació és clara: la rendibilitat per
als propietaris de vivenda de lloguer és
baixa, i la inversió en millores, pràctica-
ment nul·la. A més, si el percentatge del
parc de lloguer al nostre país ja es tro-
ba distant de la mitjana europea, la for-
quilla es dispara quan s’analitzen les da-
des de la vivenda social de lloguer.
Només estan subvencionades el 2% de
les vivendes espanyoles de lloguer, men-

-Fa falta més sòl, però el problema no
és tenir-ne més o menys, sinó que esti-
gui més ben articulat o més mal articu-
lat. A més, la legislació sobre el sòl no
ha estat la panacea que s’esperava. La
normativa urbanística conté elements
que limiten l’oferta de sòl, alhora que el
procés per a la seva transformació, com
he dit abans, segueix sent complex, llarg
i car. Per tant, aquesta és una de les co-
ses que caldria millorar en el futur. 

Alhora, és important la inversió en in-
fraestructures de transport perquè els
sòls més allunyats dels centres de tre-
ball competeixin amb els de les grans
ciutats. Sempre hem defensat que les
infraestructures han d’estar al servei de
la mobilitat i que aquest tipus d’actua-
cions haurien de servir per establir la pla-
nificació de la demanda i l’oferta i per
vincular el desenvolpament urbanístic
amb la previsió d’uns nivells de mobili-
tat viables. I això només es pot acon-
seguir amb una bona xarxa de ferrocar-
rils metropolitans.2

PER ENRIQUE ROS

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

l’entrevista

Conjunt de vivendes del carrer de Balboa, a Barcelona.

L’OPINIÓ

“Cal crear un parc de
lloguer solvent,així 
com un règim fiscal
especial”

“La inversió en
infraestructures acaba
incidint en l’oferta
i la demanda de pisos”

“El primer que s’ha d’exigir a la futura llei de l’habitatge és que proporcioni sobretot seguretat jurídica”

“La creació de terreny
urbanitzable segueix
sent un tema lent,
complex i incert”

“El lloguer continua
sent una més
de les assignatures
pendents”

LES NECESSITATS
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ria de ser de tres. La clau està a agilit-
zar el procés.

–Dins d’aquest complex àmbit de
la vivenda, ¿quin paper hi tenen els
administradors de finques?

–L’administrador du a terme les ges-
tions necessàries per obtenir el millor
aprofitament de l’immoble. Lamen-
tablement, en el tema que estem co-
mentant dels problemes dels impagats,
poc pot fer per ajudar a agilitzar el
procediment.

–¿Com és la seva relació amb les
administracions públiques?

–La nostra relació a nivell col·lectiu,

“És fonamental revitalitzar el 
sector de la vivenda de lloguer”

E
l sector de la vivenda pas-
sa per un període de can-
vis que pot modificar el
context de forma notable,
tant en l’àmbit de la viven-

da de propietat com de lloguer. ¿Qui-
na és la seva valoració sobre la si-
tuació actual d’aquest sector?

–El sector de la vivenda sempre ha es-
tat complicat, en el sentit que accedir-
hi mai ha estat fàcil ni barat. Sempre ha
suposat un esforç important aconseguir
un pis en què ens sentim còmodes. En
l’actualitat, les línies de la vivenda es pre-
ocupen d’un tema que havia quedat
abandonat: la vivenda de lloguer. Revi-
talitzar aquest sector és fonamental. No
obstant, encara és dubtós l’èxit que pu-
guin tenir les mesures que es volen
adoptar. Les ajudes a determinats
col·lectius amb dificultats per accedir a
la vivenda em semblen molt bé. En can-
vi, la possibilitat de fer aflorar pisos en
el mercat de lloguer mitjançant empre-
ses que intenten aconseguir el que el
mercat lliure no pot aconseguir per cir-
cumstàncies diverses no em sembla
adequada. 

–¿A quina classe de circumstàn-
cies es refereix? ¿Quin és el proble-
ma de la vivenda de lloguer?

–El problema és que durant molts anys
s’ha portat una política errònia de fo-
mentar la vivenda de propietat, i s’ha
mentalitzat la gent que invertir en el llo-
guer era gairebé llençar els diners. Ara,
fer canviar el xip també comporta men-
talitzar el consumidor que el lloguer és,
en molts casos, la solució al seu pro-
blema de vivenda. Així, a l’oblidar-se du-
rant molt temps d’aquest sector, la qües-
tió legal crea uns problemes que no
s’estan resolent i que desmotiven els
propietaris. Encara que s’actuï en altres
vies, mentre no es resolguin aquests pro-
blemes, és difícil que la gent es decideixi
pel lloguer.

–¿Quins aspectes legals dificulten
l’agilitat del procés?

–En els lloguers es van imposar uns
preus polítics, es van congelar unes ren-
des, de manera que els diners que es
cobraven eren inferiors al valor de mer-
cat i això desmotivava per seguir dedi-
cant-s’hi. Llavors, aquest propietari, a
qui si li deixaven de pagar un lloguer era
equivalent a un negoci amb un incobrat,
està sent substituït per gent que té un
segon pis perquè el primer que va com-
prar el lloga al canviar-se de vivenda,
amb el fi de conservar el patrimoni per
més endavant. Amb aquest negoci, si al
propietari no li paguen, la fallida és del
100%. Si, a més, aquesta fallida triga un

any a resoldre’s pels diferents tràmits, la
situació és molt delicada. Aquesta rea-
litat desmotiva. Ajudar no és crear so-
cietats que m’assegurin el lloguer a mi,
ajudar seria que el poder judicial es do-
tés dels mitjans perquè aquells que ja
s’estan arriscant a llogar la seva viven-
da, tant si els ajuda l’Administració com
si no, no es trobin en aquesta situació
d’espera durant tants mesos. L’àmbit
judicial ha de tenir més mitjans per ser
àgil. En altres països, un desnonament
triga un o un màxim de tres mesos. Aquí,
la mitjana és d’entre sis i nou mesos,
quan per estricta aplicació de la llei hau-

tant del Consell General d’Administra-
dors amb el Govern central com dels
nostres col·legis de Catalunya amb la
Generalitat, és bastant bona. Almenys,
se’ns escolta, hi ha diàleg. En l’actuali-
tat, la directora general de Vivenda, Car-
me Trilla, és una persona molt prepa-
rada, sensible amb els problemes que
afecten la vivenda i oberta al diàleg. 

–¿I què opina del comportament
del sector privat?

–Com passa amb els arrendaments,
el canvi de xip sempre costa molt. En
molts casos, el propietari encara pensa
en la llei del 1964 quan s’hauria de cen-
trar en la normativa del 1995, que és
molt diferent. Pel que fa als titulars de la
comunitat de propietaris, ells tenen clar
que l’actitud actual de l’Administració
de ser cada vegada més exigent en el
manteniment dels edificis hauria d’anar
acompanyada de més facilitats pel que
fa a les ajudes.

–Concreti aquests problemes de
les comunitats de propietaris.

–Si els problemes d’arrendament fos-
sin l’única causa del mal manteniment
d’alguns immobles, els edificis de co-
munitat estarien perfectes. Però el man-
teniment és car i els propietaris neces-
siten ajudes. S’ha de trobar la via per fer
préstecs a les comunitats de propieta-
ris, i això avui dia no és viable, ja que les
comunitats de propietaris no tenen per-
sonalitat jurídica. 

–¿Quines serien les claus d’un mo-
del eficaç de vivenda social?

–El primer és tenir clar què s’entén per
vivenda social. Vivenda és un sostre
digne. Hi ha diversos substrats de la so-
cietat que no poden accedir per ells ma-
teixos a aquesta vivenda. Aquests sec-
tors (tercera edat, joventut de primera
ocupació, immigrants...) han de ser aju-
dats per l’Administració. En aquest sen-
tit, en el cas dels arrendaments, el preu
ha de ser el preu de mercat i el que no
es pugui pagar s’ha de subvencionar. Si
es col·loca un preu per sota de la xifra
de mercat, llavors no hi ha producte i el
nivell de lloguer és molt inferior al d’al-
tres països. Malgrat tot, jo crec que es
resoldrà aquest problema perquè és ne-
cessari. S’ha de canviar el xip: el model
estàtic de vivenda per a tota la vida ha
canviat. La parella i la feina ja no són
sempre per a tota la vida. Per a aquests
casos, el lloguer és una solució perquè
és un remei temporal. Per tant, es ne-
cessiten els dos mercats: el de propie-
tat i el de lloguer, que ha d’incrementar
les seves mitjanes d’acceptació. S’ha
d’aconseguir que el mercat de lloguer
també sigui un negoci.2

PER DAVID VERA

José María

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

l’entrevista

“El poder judicial s’ha de dotar dels mitjans necessaris per agilitzar el procediment de desnonament”

Edifici de vivendes promogudes per l’Ajuntament de Barcelona a la Via Favència, 446.

L’OPINIÓ

“S’ha de canviar el xip:
el model estàtic de parella,
feina i vivenda per a tota 
la vida ha canviat”

“S’ha de trobar la via 
per fer préstecs
a les comunitats
de propietaris”

“La nostra relació actual
amb l’Administració 
és bastant bona.
Almenys se’ns 
escolta,hi ha diàleg”

LA NEGOCIACIÓ
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mes, en funció de la superfície i de la ubi-
cació. En tot cas, es tracta de preus sen-
siblement inferiors als que es poden tro-
bar en el mercat. Són pisos que estan
molt bé, construïts amb criteris d’ac-
cessibilitat i sostenibilitat ambiental i
econòmica. 

–¿Tenen una data determinada per
al final del projecte?

–El 2006 s’acabarà la primera fase, tot
i que hi ha tres promocions que finalit-
zen el 2007. Nosaltres estem segurs que
durant l’any que ve es començarà a
construir la segona fase, que s’entregarà
entre finals del 2007 i principis del 2008. 

–¿Com és la seva relació amb
ajuntaments i promotors?

–Nosaltres sempre hem buscat els
convenis amb els ajuntaments, ja que
coneixem molt bé les necessitats socials
de cada municipi. Actualment, les dis-
posicions legals a Catalunya i la resta

“La Caixa invertirà 330 milions
d’euros en vivendes assequibles”

L’
Obra Social de La Caixa
promou un programa de
vivenda assequible. ¿Qui-
nes són les característi-
ques bàsiques d’aquesta

iniciativa, a quins grups es dirigeix
i des de quan està en funcionament?

–El 2004 el president de La Caixa, Ri-
card Fornesa, va anunciar un canvi d’es-
tratègia a l’Obra Social, a la qual es van
dedicar el 2005 uns 255 milions d’euros
per a necessitats socials. Una de les lí-
nies d’actuació és la vivenda assequible,
amb l’objectiu de recuperar i enfortir l’es-
perit social present en els orígens de La
Caixa, atendre una necessitat social de
vivenda assequible de lloguer, derivada
del dèficit en aquest àmbit, i facilitar la
independència dels joves i l’accés a la
vivenda assequible a les persones grans.
El projecte preveu la construcció de
1.100 vivendes en la primera fase, que
s’acabarà el 2006, i 2.000 més en fases
posteriors. 

El primer problema que vam tenir va
ser la possibilitat de trobar sòl, i això ens
va portar a arribar a acords amb ajunta-
ments i comunitats autònomes. La pri-
mera fase consisteix, doncs, en la cons-
trucció de 13 promocions (algunes de
les quals ja s’han entregat per sorteig) i
ara estem buscant sòl per construir les
vivendes de la segona.  

–¿Quins són els requisits per tenir
accés a aquestes vivendes?

–Per accedir-hi, les persones han de
ser espanyoles, comunitàries o estran-
geres amb permís de residència. Els jo-
ves han de tenir entre 18 i 35 anys; les
persones grans, més de 65. Després hi
ha requisits d’empadronament a la po-
blació que estableix cada ajuntament.
Altres temes estan relacionats amb els
ingressos, que no han de superar el que
estableix la Generalitat i han de ser sufi-
cients per assumir la renda del pis. A par-
tir d’aquí, la persona va a l’oficina de La
Caixa, on se li atribueix un número per
al procés d’adjudicació i amb el qual en-
tra en el sorteig d’assignació davant
notari. 

–¿Com es distribueixen geogrà-
ficament les vivendes del seu pro-
grama?

–Durant la primera fase, estem bàsi-
cament a Catalunya, tot i que també
tenim dues promocions a Madrid. El pro-
grama té presència a Barcelona, Cor-
nellà, Mollet, Sitges, Vilanova, Vic, el Ven-
drell... I a Madrid, de moment, tenim una
promoció entregada i una altra en cons-
trucció. Ara ens estem intentant expan-
dir per on La Caixa té implantació, amb
recerca de sòl a Andalusia, el País Basc,

el País Valencià... En total, ja estem cons-
truint més de 1.000 vivendes i durant
el primer trimestre del 2006 tindrem sòl
per a 1.000 més.

–En termes globals, ¿quina és la
inversió total del projecte?

–La Caixa invertirà més de 330 milions
d’euros en el projecte de vivendes as-
sequibles. També aprofitarem totes les
ajudes i subvencions que ens concedei-
xin les lleis per aconseguir lloguers ba-
rats, ja que s’assumeix el compromís de
reinvertir en el projecte qualsevol pos-
sible benefici.

–Per tant, la fórmula que potencien
és sempre la del lloguer.

–En efecte. Només treballem amb llo-
guer. Es tracta de pisos de 40 a 50 me-
tres quadrats (creiem que són les midess
més adequades per als col·lectius als
quals ens dirigim) amb uns lloguers que
oscil·len entre els 120 i els 240 euros al

d’Espanya tendeixen a reforçar l’oferta
de sòl de protecció oficial. En aquest
sentit, és fonamental la relació amb els
ajuntaments i les comunitats autònomes.
Hem de recolzar-nos al màxim. Tot i ai-
xí, quan vam tenir complicacions per
adquirir sòl, també ens vam adreçar a
promotors privats, als quals vam com-
prar quatre promocions, dues amb sòl
lliure.

–¿On es poden consultar les ca-
racterístiques de les promocions?

–Tothom que vulgui accedir a qual-
sevol de les 13 promocions en pot con-
sultar les característiques a la web de
La Caixa, dins de l’apartat de l’Obra
Social/projectes. Allà localitzaran infor-
mació orientativa sobre els preus, la
planificació de les obres, el reglament
d’adjudicació, els terminis de presen-
tació de sol·licitud, les condicions d’ac-
cés, etcètera.2

PER DAVID VERA

JAUME

CABRÉ
CONSELLER DELEGAT DEL PROGRAMA VIVENDA
ASSEQUIBLE DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA

l’entrevista

“Ja s’estan construint més de 1.000 pisos i durant el primer trimestre del 2006 tindrem sòl per a 1.000 més”

Edifici de vivendes promogudes per La Caixa al barri de Vicálvaro, a Madrid.

L’OPINIÓ

“Els pisos són de 40 a 50
metres quadrats i els
lloguers oscil·len entre
120 i 240 euros al mes”

“Aquest any hi ha 
13 promocions en
construcció que
s’acabaran el 2006”

“Les vivendes estan
edificades amb criteris
d’accessibilitat i
sostenibilitat ambiental
i econòmica”

LES CARACTERÍSTIQUES
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Edifici de vivendes promogudes per l’Ajuntament de Barcelona, al carrer del Coronel Monasterio.

Una necessitat social bàsica
La Plataforma pel Dret a la Vivenda Digna reclama solucions per evitar l’exclusió de diversos sectors

M MANUEL CARRIZOSA
Àrea Monogràfics

E
l problema de la vivenda conti-
nua en estat d’alerta a Espa-
nya, sense que a curt termini
es vegin solucions per a amplis
sectors de la societat que es

veuen exclosos de la possibilitat d’acce-
dir a una vivenda digna. “L’escenari és
realment preocupant per a aquests
sectors, amb preus desorbitats en el
mercat lliure, tant de les vivendes no-
ves com de segona mà”, diu José Mo-
lina, advocat i membre de la Plataforma
pel Dret a la Vivenda Digna, que afegeix:
“La vivenda de lloguer és gairebé ine-
xistent, i amb lloguers a l’alça; les vi-
vendes de lloguer social, amb
tendència zero; i el foment de les
vivendes protegides és insuficient,
amb llistes de milers de persones as-
pirants a disfrutar d’una vivenda d’a-
questes característiques”.

Aquesta situació, asseguren des de la
plataforma, s’està generant des de fa
més de 20 anys, sense que els poders
públics (Govern central i autonòmics) ha-
gin aplicat polítiques eficaces que in-
flueixin en el mercat lliure de la vivenda.
Aquest mercat ha funcionat sense cap
tipus d’ingerències des del vessant pú-
blic. “Les polítiques de reserva de sòl
públic per a vivendes protegides han
estat gairebé inexistents en el con-
junt del país”, assegura Molina. En la
seva opinió, l’Ajuntament de Barcelona,
a partir dels Jocs Olímpics i arran de les
reivindicacions socials plantejades, va co-
mençar a aplicar reserves en els plans
urbanístics per a vivenda protegida, però

“aquestes mesures, tot i que són po-
sitives en la seva essència, han re-
sultat insuficients per a les necessi-
tats reals de la població, que han
superat aquestes previsions”.

El foment de la vivenda protegida ha
disminuït considerablement, perquè es
va confiar erròniament que la baixada dels
tipus d’interès facilitaria l’accés a la vi-
venda lliure. En l’actualitat, existeix se-
paració entre segments de la població
amb ingressos o rendes suficients per
comprar, encara que sigui hipotecant-se
tota la vida, o llogar una vivenda als preus
elevats del mercat lliure, i els segments
de població que no poden accedir al mer-
cat de la vivenda per la seva situació
econòmica. Això comporta una discrimi-
nació i una desigualtat social que, si no
se solucionen, provocaran una polarit-
zació cada cop més gran, amb els riscos
que comporta excloure determinats sec-
tors del dret social a una vivenda digna. 

QUATRE PILARS
La salut, l’educació, la vivenda i el treball
són els quatre pilars bàsics a què qual-
sevol societat ha de donar compliment
perquè la persona pugui desenvolupar
amb cert grau de dignitat i independèn-
cia la seva vida. Les societats democrà-
tiques avançades han incorporat aquests
pilars com a drets socials bàsics de les
persones en les seves respectives cons-
titucions, com és el cas d’Espanya, en
l’article 47 de la Constitució. 

Els preceptes constitucionals no po-
den ser meres declaracions testimonials,
sinó que han de ser degudament com-
plerts pels poders públics. Després de
més de 25 anys de vigència de la Cons-

titució, “hi ha hagut prou temps per
haver configurat polítiques de viven-
da que donin compliment al mandat
constitucional del dret a una vivenda
digna”, afirma Molina.

Tenint en compte la situació actual des-
crita, s’han de concretar polítiques que
vagin dirigides a la solució del problema
per a aquells sectors que es veuen im-
possibilitats d’accedir a una vivenda en
el mercat lliure. Per a això, a més dels
plans de vivenda i altres mesures con-
junturals, que es porten a terme tant en
l’àmbit estatal com autonòmic, s’han
d’instrumentalitzar un conjunt de mesu-
res que vagin en aquesta direcció.

En primer lloc, és bàsic i imprescindi-
ble que els poders públics defineixin prè-
viament la seva voluntat política d’aug-
mentar la despesa pública dirigida al
sector de la vivenda i incrementar els per-
centatges del PIB a la vivenda protegida
que, en l’actualitat, no arriba ni al 0,50%.
Segon, s’ha de configurar un marc jurí-
dic mitjançant iniciatives legislatives que
puguin facilitar polítiques de vivenda pú-
blica. En tercer lloc, hi ha d’haver la vo-
luntat manifesta de tots els poders pú-
blics de portar a terme d’una manera
coordinada i clara aquestes iniciatives,
mitjançant la intervenció directa, i fo-
mentar la vivenda social de lloguer per
als sectors més necessitats. També és
clau comptar amb la col·laboració de les
entitats sense ànim de lucre, cooperati-
ves i fundacions per facilitar l’accés a al-
tres sectors de la població.

En aquest sentit, s’ha de fer referència
a l’avantprojecte de llei del dret a la vi-
venda a Catalunya, presentat per la Con-
selleria de Medi Ambient i Habitatge de

la Generalitat l’octubre d’aquest any, com
una iniciativa positiva en el marc del fo-
ment de la vivenda social, de la qualitat
de la vivenda, de la regulació de la vi-
venda de protecció oficial i de la protec-
ció dels consumidors i usuaris del mer-
cat immobiliari.

Aquest avantprojecte, entre altres
qüestions, configura com un servei d’in-
terès general la provisió de vivendes des-
tinades a polítiques socials i estableix ins-
truments que poden ser útils per al
foment de la vivenda social. Així mateix,
la llei d’urbanisme de Catalunya aprova-
da el març del 2002 estableix reserves
d’almenys un 20% del sostre que es qua-
lifiqui d’ús residencial de nova implan-
tació per a vivendes de protecció públi-
ca en els plans urbanístics tant en sòl
urbà com urbanitzable, a més d’altres
mesures en aquesta línia.

ASSIGNATURA PENDENT
Han passat més de tres anys des de l’a-
provació d’aquestes reserves i la majo-
ria de municipis encara no les han posat
en pràctica. La llei 6/98 del sòl d’àmbit
estatal també s’ha de modificar per adap-
tar-la a les finalitats del foment de la vi-
venda protegida i establir valoracions del
sòl no especulatives. 

La solució de la vivenda no només pas-
sa per adequar el marc legislatiu, sinó
que, a més, s’han d’articular els mitjans
per portar-lo a la pràctica. La plataforma
considera que si no és en aquesta línia,
“es tornaran a cometre els mateixos
errors del passat i la vivenda conti-
nuarà sent una assignatura pendent
amb greus costos i conseqüències
per a la vida de moltes persones”.2

“Les polítiques de reserva
de sòl públic per a
vivendes protegides han
estat gairebé inexistents”

“Hi ha una discriminació i
desigualtat social que, si
no se soluciona, es
polaritzarà cada cop més”

José MOLINA
ADVOCAT I MEMBRE DE LA PLATAFORMA
PEL DRET A LA VIVENDA DIGNA
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“La vivenda
social és una 
de les nostres
prioritats”

Q
uines són les línies fo-
namentals que marquen
la política de l’Ajunta-
ment de Cornellà en
l’àmbit de la vivenda

social i la protecció oficial?
-La vivenda social és una de les nos-

tres màximes prioritats, perquè la con-
siderem un element fonamental de la
nostra política social. No és cap secret
ni producte d’una fórmula màgica: som
conscients que la població, en especial
les famílies joves i els joves que bus-
quen la seva primera vivenda, tenen di-
ficultats en el mercat immobiliari. La pri-
mera aposta per la qualitat de vida és
poder viure a la teva ciutat, en una vi-
venda a un preu assequible, raonable
i acompanyada d’equipaments. 

A partir d’aquí, a l’Ajuntament de Cor-
nellà vam començar a crear vivenda so-
cial a finals dels 80, i des d’aleshores
hem construït a través de l’empresa mu-
nicipal Emducsa 663 vivendes. La gran
majoria s’han construït en àrees en ex-
pansió de la ciutat, en especial en els
barris de Fontsanta-Fatjó i Almeda, de
manera que han tingut el valor afegit de
ser un motor de transformació urba-
na. Avui, l’evolució del mercat i de les
estructures socials ens mostren que la
vivenda és un servei públic de primera
necessitat, i que hem d’intentar cobrir-
lo amb tots els mitjans al nostre abast.

-¿Quins projectes s’han realitzat,
quins estan en vies d’execució i
quins estan en projecte? 

-La veritat és que hi ha diversos pro-
jectes distribuïts per tota la ciutat. D’u-
na banda, hem finalitzat vivendes als
barris de Fatjó i de Can Surís, així com,
ja fa més d’una dècada, a Almeda, que
han contribuït a integrar-los en el con-
tinu urbà de Cornellà, i han culminat en
la creació de barris moderns, de qua-
litat, ben equipats i amb àmplies zones
verdes. L’última actuació de Fatjó ja està
molt avançada, i consta de 63 vivendes
de lloguer. En aquests moments, la prin-
cipal promoció pública que estem por-
tant a terme des de l’Ajuntament de
Cornellà és de 45 habitatges al sector
Destraleta, sortejats el setembre pas-

sat, i serà la primera d’almenys tres ac-
tuacions més en el sector. 

D’altra banda, pròximament es po-
saran en marxa noves promocions amb
un caire lleugerament diferent, als bar-
ris de sempre, més a prop. En aquest
sentit, hi ha diversos projectes al barri
de Sant Ildefons, un dels quals ja està
en marxa, vinculat al nou poliesportiu
del barri. Finalment, en els pròxims qua-
tre anys s’iniciaran les actuacions del
sector Millàs, on s’han previst uns 144
habitatges protegits. Es tracta d’una
àrea del centre geogràfic de Cornellà
però que necessita una profunda inter-
venció urbanística. 

-¿Quina mesura pot aportar l’a-
juntament per pal·liar les necessi-
tats de vivenda social que es regis-
tren a Cornellà? ¿És important
l’entesa entre la iniciativa pública i
la privada?

-Solucionar-ho ens faria molt feliços,
per descomptat. Però si som realistes,
això està lluny de les capacitats de l’ad-
ministració municipal. Per començar, les
competències polítiques en matèria ur-
banística estan en unes altres mans. I
els projectes de vivenda social reque-
reixen un esforç econòmic molt impor-
tant. De totes maneres, des de finals
dels 80 construïm ininterrompudament
promocions de vivendes de protecció,
prop de 700, i pensem aprofitar totes
les possibles línies de treball.

Pel que fa a l’entesa entre la iniciati-
va pública i la iniciativa privada, òbvia-
ment és un camí que s’ha d’explorar.
Per comptar més a fons o controlar la
promoció estrictament privada farien
falta evidents canvis legislatius, però el
que sí que hem posat en marxa són
acords amb una tercera via; per exem-
ple, el 2004 vam firmar un acord amb
l’Obra Social de La Caixa per promou-
re fins a 500 vivendes de lloguer en ter-
renys de propietat municipal. De les
500, 63 ja s’estan fent realitat en
aquests moments. Acords amb opera-
dors d’aquest tipus també poden con-
tribuir a pal·liar les necessitats de vi-
venda social de la ciutat.

-¿Com enfoca l’ajuntament la dis-

juntiva entre vivenda de venda i vi-
venda de lloguer?

-Seguim contemplant l’opció del llo-
guer, si bé és veritat que l’experiència
ens mostra que la gent, almenys a Cor-
nellà, manté una preferència clara per
la vivenda de propietat, i així seguiran
predominant en les nostres promocions.
Al marge d’això, entre les línies de tre-
ball que seguim hi ha els citats conve-
nis amb entitats sense ànim de lucre
per fomentar la promoció de vivenda de
lloguer.

També estudiem la construcció de vi-
vendes adaptades a la tercera edat, que
es podrien explotar en règim de con-
cessió; i de la mateixa manera, fomen-
tar el lloguer de vivendes buides, mit-
jançant una borsa de vivenda regulada
i controlada. És evident que, a pesar de
tenir menys demanda, s’ha d’estimular
el mercat del lloguer, i potser també
obrir un debat sobre la concepció ur-
banística d’aquestes vivendes destina-
des a cobrir una demanda social patent
de col·lectius amb recursos limitats.2

PER MIGUEL FLORES

Antonio

BALMÓN
ALCALDE DE CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT

l’entrevista

L’Ajuntament de Cornellà porta a terme diversos
projectes per facilitar l’accés a un pis

Promoció d’habitatges construïda per l’empresa pública Emducsa al barri de Fatjó, a Cornellà.

L’OPINIÓ

“L’entesa entre
la iniciativa pública i la
iniciativa privada és un
camí a explorar”

“És evident que,tot i  
tenir menys demanda,
s’ha d’estimular el 
mercat de lloguer”

EL 5 D’OCTUBRE l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va firmar un pla de
vivenda que marca l’objectiu de construir 557 pisos de promoció pública
en quatre anys. Aquest pla va comptar amb l’acord del PSC, IC-Verds-EUiA,
el PP i CiU. Entre les seves actuacions destaca la transformació del tram
nord de la carretera d’Esplugues en un eix cívic dominat per les vivendes
i el comerç; les mesures perquè els col·lectius amb dificultats específiques,
com les persones grans i els joves, tinguin més oportunitats d’accedir a
una vivenda; o el desenvolupament de nou sòl urbanitzable. El pla muni-
cipal estudia la compatibilització d’equipaments amb habitatges de pro-
tecció, i aposta per la concertació amb altres administracions i agents
socials com a clau del seu èxit. 

Pel que fa a les previsions concretes, el pla detalla la creació de 116 vi-
vendes al sector Destraleta, i 63 vivendes a Fatjó, que ja estan en cons-
trucció. El barri de Sant Ildefons podria acollir més de 200 vivendes en di-
verses promocions en règim de venda i, més a mitjà termini, al sector Millàs,
una àrea urbanitzable de nova creació, s’hi construiran 144 vivendes de
protecció.

l’objectiu
PLA DE VIVENDA 2005-2008

Pisos de promoció pública
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