
Introducció a l ’habitatge social a l ’Estat 
espanyol i  a Catalunya  

 

1.1. Introducció de les polítiques d’habitatge a l’Estat espanyol i a Catalunya 

A l’Estat espanyol, des de l’any 1978, arran de la distribució de competències 
establerta a la Constitució espanyola i als estatuts d’autonomia de les diferents 
comunitats autònomes, la gestió de l’habitatge social i dels plans d’habitatge ha estat 
descentralitzada del Govern central cap als ajuntaments o cap als governs 
autonòmics. Aquests organismes són els responsables de desenvolupar l’habitatge 
social i segueixen les directrius que marquen, al seu torn, el Govern central i els seus 
propis plans. La voluntat d’aquesta descentralització era la d’acotar les actuacions a 
les regions per millorar-ne l’eficàcia, a causa del coneixement més gran que tenen 
aquests organismes dels interessos de la població local. Fins fa relativament pocs 
anys, el sector del lloguer de l’habitatge social no s’ha desenvolupat prou a Espanya 
(vegeu la figura 1). 

 

Figura 1. Pes de l’habitatge social de lloguer l’any 2001 
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Vivienda social en la UE 2005. Estadísticas y políticas clave por países, 2006. 
 

Des de l’any 1999, s’han desenvolupat diferents plans a l’Estat i a Catalunya, que han 
definit el marc de l’habitatge públic que hi ha actualment. 



 

El primer Pla estatal d’habitatge 1999-2001 es va desenvolupar a partir de diferents 
incitatives prèvies de finançament adreçades a aquelles persones que no disposaven 
d’habitatge i en volien comprar o llogar un. El finançament es va materialitzar 
principalment a través de la rebaixa de les taxes. El Pla també va introduir altres 
aspectes de les polítiques d’habitatge i del sòl, principalment pel que fa a subsidis de 
l’habitatge, a l’habitatge de protecció oficial (HPO), al lloguer per a grups específics i a 
la rehabilitació d’edificis. Així mateix, aquest pla també incloïa instruments financers, 
com ara els préstecs qualificats (els quals estan d’acord amb els crèdits de les 
empreses públiques i privades i de l’Estat), les subvencions i els subsidis. 
 

El Pla estatal d’habitatge 2002-2005 preveia l’ajut financer mitjançant les ajudes del 
Govern i les deduccions fiscals. L’objectiu de l’ajut financer era desenvolupar els HPO i 
els habitatges de lloguer i establir projectes pilot per afavorir un habitatge sostenible, 
entre altres. 
 

Les característiques principals del Pla estatal d’habitatge 2005-2008 són les següents: 

• Defineix l’àmbit de protecció. 
• Regula l’accessibilitat a les ajudes. 
• Promou habitatges protegits. 
• Té caràcter quadriennal. 
• Defineix instruments de planificació: préstecs qualificats (conveni amb entitats 

financeres), subsidis de préstecs qualificats i subvencions (per cobrir els costos 
inicials de l’accés a l’habitatge). 

Si les persones beneficiàries dels habitatges compleixen les condicions que es 
defineixen al pla nacional, es poden acollir a aquestes ajudes, sempre que la 
comunitat autònoma a la qual pertanyin hagi signat un conveni amb el Ministeri 
d’Habitatge, hi hagi actuacions previstes en aquest àmbit i no s’hagi excedit, en aquest 
territori, de la quantia convinguda.  

D’altra banda, les comunitats autònomes, a banda de signar convenis amb el Ministeri 
d’Habitatge, poden definir tant ajudes complementàries a les que defineix el Ministeri, 
com actuacions al marge del pla nacional. Les actuacions fora d’aquest pla es poden 



materialitzar en diferents tipus d’ajudes o habitatges protegits. En aquest cas, la 
comunitat autònoma assumeix el cost d’aquestes mesures de manera exclusiva. 

Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007 de Catalunya 

Aquest pla regula el dret a l’habitatge al territori de Catalunya i pretén aconseguir una 
efectivitat més gran del dret constitucional de totes les persones d’accedir a un 
habitatge digne. Ha estat prorrogat segons el Decret 288/2007, de 24 de desembre, 
fins a l’any 2008. 

Les característiques innovadores d’aquest pla són les següents: 

• Disposa el règim legal per a tots els habitatges de protecció oficial, per tal de 
donar resposta a la necessitat de preservar-los de la temptació especulativa. 
Es tracta d’assegurar-se que les persones que accedeixen als habitatges nous 
són les que ho necessiten de manera més justificada. D’altra banda, es redueix 
al mínim la pèrdua de control de les administracions públiques sobre els sòls 
de titularitat pròpia. 

• Estableix els ajuts per als promotors i per als compradors d’habitatge de 
protecció oficial destinat a la venda, com també les ajudes per als promotors o 
per als compradors d’habitatge de protecció oficial destinat al lloguer, 
respectivament. 

• Introdueix unes línies d’actuació noves per prevenir l’exclusió social per motius 
residencials, en forma d’ajuts, com el pagament del lloguer als col·lectius amb 
més dificultats econòmiques. D’altra banda, estableix la constitució d’una xarxa 
de mediació per al lloguer social i per a la mobilització del parc desocupat, i un 
sistema per donar rendiment als parcs de lloguer. 

 

Pacte nacional per a l’habitatge 2007-2016  

Els grans reptes d’aquest pacte són:  

• Facilitar l’accés a l’habitatge, especialment als joves. 
• Millorar les condicions del parc d’habitatges. 
• Afavorir l’allotjament de les persones grans. 
• Prevenir l’exclusió social residencial. 



Fonts:  

• Ministeri d’Habitatge 
(http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=33). 

• Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
(http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/avantprojecte_llei_habitatge.jsp?Compon
entID=79481&SourcePageID=26072). 

 

1.2. Definició d’habitatge social a l’Estat espanyol  
L’habitatge protegit és un tipus d’habitatge creat el 1963 a Espanya amb la intenció 
d’uniformitzar i ordenar la legislació existent a l’Estat. Aquests habitatges tenen un 
preu legal màxim de venda, que fixa el Pla de protecció a l’habitatge amb autoritat 
pública. El nom i la definició de la categoria d’habitatge social protegit correspon al 
legislador autònom (articles 26, 47 i 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). A 
l’Estat espanyol, l’habitatge de protecció oficial s’ha subvencionat bàsicament 
mitjançant el finançament públic d’edificació nova per transferir al propietari, articulat a 
través d’un sistema complex de beneficis en crèdits, subsidis, subvencions i ajudes, 
ambdós per al desenvolupament i adquisició, amb relació a taxes posteriors, la 
definició de característiques típiques d’aquests habitatges, el control sobre el preu 
màxim de venda (depenent de la comunitat autònoma i, sobretot, del municipi) i 
l’establiment d’un període màxim, limitat al temps, durant el qual l’habitatge 
desenvolupat està lligat a inversions públiques en règim de protecció.  

Hi ha diferents tipus d’habitatges de protecció oficial. Els de desenvolupament públic 
els construeix una companyia de titularitat pública en terrenys propietat de 
l’ajuntament. En aquest cas, la persona que en sigui propietària pot rebre alguna 
subvenció. En canvi, els de desenvolupament privat pertanyen a propietaris privats i, 
per tant, els construeixen empreses privades en terrenys privats.  

 

1.3. Tipus d’habitatges socials a Catalunya 

• Habitatges en règim de propietat diferida: habitatge social de propietat pública 
fins que se n’amortitza la totalitat del cost. Quan s’arriba a aquest punt, 
l’habitatge passa a ser propietat dels veïns. És un tipus de propietat que es va 
fomentar entre els anys 1955 i 1975. La durada del pagament del cost de 
l’habitatge varia segons la legislació vigent en el moment en què es ven. 



• Habitatges de protecció oficial destinats a la venda: habitatges construïts per 
l’Administració pública o fundacions privades que es venen a un preu màxim 
prefixat, per sota del preu del mercat lliure. Hi poden accedir persones que 
compleixin unes condicions determinades pel que fa als ingressos. Els 
habitatges de protecció social estan classificats com a tals durant uns períodes 
determinats, en què el preu de venda i les possibilitats de lloguer són limitats 
(aquests períodes han anat variant segons l’any en què es van construir i la 
normativa referent al règim de protecció oficial que hi havia vigent). 

• Lloguer: habitatge construït i gestionat per l’Administració amb l’objectiu de 
facilitar l’accés a l’habitatge a les rendes més baixes. 

• Cessió: habitatges privats cedits a l’Administració pública per posar-los al 
mercat com a habitatges de lloguer social. A canvi, els propietaris reben unes 
garanties de qualitat de l’habitatge i de cobrament del lloguer. 

• Actuacions de rehabilitació i de millora de l’habitatge social de Catalunya 
(dossier d’ADIGSA). 

• Rehabilitació dels habitatges de propietat diferida per garantir uns mínims de 
qualitat, segons els compromisos que adquireix el Govern de Catalunya. 

• Manteniment, administració i gestió dels edificis o dels habitatges de lloguer 
social. 

• Adequació de l’habitatge de cessió per a lloguer social. 
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