   


 

#COMPROMISOS

ASSUMINT COMPROMISOS EN
HABITATGE
   
 
 

“La Catalunya que volem fer ha de ser, inexcusablement, un país més just, més equitatiu, més
preparat, més culte, més segur i més saludable”. Aquestes paraules del president Puigdemont
durant el seu discurs d’investidura al Parlament de Catalunya del 10 de gener de 2016 guien
l’obra de govern que, en aquesta legislatura volgudament curta, es desplega en les diferents
polítiques sectorials.
No cal dir que l’habitatge és una peça clau per a avançar en aquest camí cap a un país més
just i equitatiu. I és en aquest sentit que assumim compromisos que fem públics davant les
institucions i les empreses, el teixit social que s’articula en nombroses organitzacions i entitats, i
les persones que ens demanen que expliquem què estem fent –però també què volem fer- per
a tenir un país millor. Apostem per la transparència, perquè creiem que en el camí cap a una
societat més justa i equitativa, és necessari que la gent sàpiga quins serveis i polítiques
públiques té a la seva disposició.
La publicació gràfica que us hem fet arribar respon a aquesta voluntat d’informar més i de ser
més transparents sobre el que fem i sobre el que volem fer. Hi trobareu una relació de set
compromisos en matèria d’habitatge que el Govern de la Generalitat assumeix com a
prioritaris amb l’objectiu de fer un país amb més igualtat i justícia social.
Resoldre les situacions més greus i aconseguir que no hi hagi desnonaments, amb més
actuacions i ajuts socials. Garantir el dret a l’habitatge desplegant les ambicioses lleis
aprovades durant el 2015. Ampliar els habitatges de lloguer social a través de diferents
fórmules, com ara la cessió a l’administració de pisos buits o la compra per ajuntaments i
Generalitat d’habitatges procedents d’execució hipotecària. Reforçar els vincles de
col·laboració amb les entitats socials, amb més recursos per a ajudar-les a atendre persones
amb dificultats especials. Facilitar l’accés a l’habitatge, potenciant el lloguer. Impulsar el sector
per a generar llocs de treball, per exemple fomentant la rehabilitació d’edificis. Treballar per la
cohesió social als barris, amb un nou impuls al Pla de Barris que se centri en aquells amb més
necessitats socials.
Són, aquests, #compromisos que assumim i expliquem perquè hi creiem fermament. Són
compromisos que despleguem diàriament a través d’unes eines que, en forma de serveis públics
i de lleis i programes, estan a disposició de les persones.

Hble. Sra. Meritxell Borràs
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Barcelona, març de 2016


#COMPROMISOS



RESOLDREM LES EMERGÈNCIES
SOCIALS D’HABITATGE
   
 
 

ZERO DESNONAMENTS de famílies vulnerables.
Eradicarem tots els desnonaments amb
situacions d’emergència social. Prioritzarem els
ajuts urgents al pagament del lloguer.
Més pressupost per als ajuts urgents per evitar
desnonaments.

MÉS AJUTS SOCIALS PER A L’HABITATGE
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2016: +100 MEUR
2015: 87 MEUR
2012: 50 MEUR

TRAMITACIÓ
D’AJUTS

MÉS COORDINACIÓ I AGILITAT EN LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS
de la Generalitat i els ajuntaments. Un exemple és el nou Reglament
de la Mesa d’Emergència que permet agilitzar procediments.

PRIORITZAREM

ELS CASOS D’EMERGÈNCIA
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DESPLEGAREM LES NOVES LLEIS PER
GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE
   
 
 

AJUNTAMENTS

GRANS PROPIETARIS

Els ajuntaments ho tindran més fàcil per obtenir habitatges de grans propietaris.

EMERGÈNCIES SOCIALS D’HABITATGE

1
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PISOS BUITS
HABITATGE
PRIVAT

1

On les emergències no es puguin resoldre
amb habitatge públic, s’aplicarà la cessió
obligatòria d’habitatges buits.



2

Si tampoc es poden
resoldre amb habitatges
buits de grans propietaris,
la Generalitat facilitarà
l’ús d’habitatges privats
en lloguer assequible.
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AMPLIAREM EL PARC D’HABITATGES
DESTINAT A LLOGUER SOCIAL
   
 
 

Control de la cessió
obligatòria de
pisos buits de
grans propietaris.

BUIT

Aposta per incrementar la cessió voluntària d’habitatges
buits de grans propietaris, com hem fet aconseguint-ne
en un any.

1.830

GRANS PROPIETARIS

Compra preferent (dret de tanteig i retracte)
d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries.

Noves promocions d’habitatges
de protecció oficial en règim de
lloguer.



NOVES
PROMOCIONS
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DONAREM MÉS SUPORT A LES
ENTITATS SOCIALS
   
 
 

Xarxa
d’Habitatges

MÉS RECURSOS destinats a la XARXA
D’HABITATGES D’INCLUSIÓ SOCIAL
per millorar l’atenció a les persones i
famílies amb més dificultats.

d’Inclusió
Social

HABITATGE PÚBLIC

x2
HABITATGE PÚBLIC

El DOBLE D’HABITATGES DEL PARC PÚBLIC al servei de les
entitats socials que integren la Xarxa.

MÉS acords de COL·LABORACIÓ amb ENTITATS SOCIALS
de Catalunya per a l’impuls d’accions conjuntes en matèria
d’habitatge.
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FACILITAREM L’ACCÉS A
L’HABITATGE
   
 
 

NOU
REGLAMENT

Impuls del coneixement i experiències
pilot de NOVES FORMES D’ACCÉS A
L’HABITATGE, com la propietat temporal
o la compartida.

PROPIETÀRIA

LLOGATER

Fórmules per
FOMENTAR EL
MERCAT DE
LLOGUER,
equilibrant els drets
i deures entre
propietaris i
llogaters, a través
d’una llei de lloguer
catalana.



COMPARTIDA

Nou Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge
de Protecció Oficial per AGILITZAR TRÀMITS I REDUIR
CONDICIONS D’ACCÉS.

TEMPORAL

REGISTRE DE
SOL·LICITANTS
D’HABITATGE DE
PROTECCIÓ
OFICIAL
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SUPORT AL SECTOR IMMOBILIARI
PER GENERAR LLOCS DE TREBALL
   
 
 

SOLUCIÓ AL DEUTE de les
administracions amb els
PROMOTORS públics i privats
que han fet habitatges de
protecció oficial de lloguer.

PROMOTORS
ADMINISTRACIÓ

Nou Pla Territorial Sectorial
d’Habitatge com a guia de
PLANIFICACIÓ A MITJÀ
TERMINI.

Foment de la INSPECCIÓ TÈCNICA
D’EDIFICIS i la REHABILITACIÓ
D’HABITATGES per tenir immobles
ben conservats i saludables.

NOU
PLA
TERRITORIAL
SECTORIAL
D’HABITATGE
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Seguiment de l’esforç econòmic per
accedir a nous habitatges per garantir
un CREIXEMENT del sector que sigui
SOSTENIBLE i s’evitin bombolles.
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IMPULSAREM LA COHESIÓ SOCIAL
ALS BARRIS
   
 
 

Nou impuls al
PLA DE BARRIS,
centrat en resoldre
especialment els problemes
socials dels barris amb més
necessitats.

Noves convocatòries
d’AJUTS a la REHABILITACIÓ
D’HABITATGES, perquè edificis més
ben conservats fan barris més cohesionats.

AJUTS A LA
REHABILITACIÓ
D’HABITATGES

NOVES
CONVOCATÒRIES
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