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INTRODUCCIÓ

Paral•lelament a l’entrada en vigència dels primers Estatuts de l’Agència de l’Habitatge, s’estrenava a 
Catalunya una etapa política que perdura fins al dia d’avui amb dos executius diferents encapçalats 
pel president Mas.

El context social i econòmic, i el seguit de decisions preses fins aquella data, han condicionat bona part 
de la gestió. Tot i així, els dos eixos fonamentals en què prioritzar tota actuació posterior van quedar 
clarament concretats. 

Per un costat, des de l’Agència s’havia d’actuar decididament per prevenir i evitar el risc d’exclusió 
residencial que pateixen moltes famílies catalanes. En aquest sentit, des d’un principi es va tre-
ballar especialment sobre aquelles famílies que no podien atendre la renda de lloguer o a la quota 
hipotecària, per evitar que poguessin arribar a perdre el seu habitatge habitual. Garantir l’habitatge 
és un dels pilars imprescindibles per aturar l’exclusió social i la raó fonamental de ser de l’Agència i 
bona part de tota la seva activitat tots aquests anys. En aquests 4 anys s’han destinat més de 240 mi-
lions d’euros a programes socials, i només l’any 2015 haurem arribat a més de 65.000 llars, a més de 
200.000 persones, més que mai.

Per altra banda, s’havien de prendre decisions 
que afavorissin la dinamització del sector, 
ajudessin els professionals i tiguessin en comp-
te especialment aquells treballadors i treballa-
dores que havien quedat desocupats, atès que 
l’àmbit de la construcció, des del punt de vista 
laboral, ha estat el més castigat en aquest llarg 
període de crisi econòmica. 

Tornant a aquests inicis del 2011, el sector de la construcció, la promoció i la intermediació inmobi-
liària estava immersa en una greu crisi que ja durava més de tres anys. Les circumstàncies econòmi-
ques no eren les més favorables i certes decisions legislatives, com la modificació del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación, van malbaratar encara més totes les esperances de recuperació. 

Tot i això, des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya es va decidir apostar fermament per un seguit 
de mesures, amb l’objectiu principal d’esdevenir referents al territori en matèria d’habitatge i intentar 
pal•liar les mancances socials que el context plantejava. 

Així doncs, el seguit de mesures adoptades i les actuacions realitzades des de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya hauran perseguit des d’un primer moment, i de manera prioritària, evitar la pèrdua de 
l’habitatge habitual, buscar mecanismes de mobilització dels habitatges buits i establir nous estímuls 
per garantir l’accés a l’habitatge. Finalment, dins de les possibilitats, s’ha implementat aquell seguit de 
mesures i actuacions que s’han cregut necessàries per a la reactivació del sector.

Carles Sala Roca 
Secretari d’Habitatge i Millora Urbana 
Generalitat de Catalunya 

Barcelona, Juliol 2015

“L’objectiu principal d’esdevenir referents 
al territori en matèria d’habitatge i 

intentar pal·liar les mancances socials 
que el context requeria.”
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EIX TEMPORAL
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PRINCIPALS REPTES ASSOLITS

DEUTE
PAGAT L’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ha aconseguit eixugar el deute que es 
va trobar amb promotors i ciutadans.

42DE
UT

E AL 2015

C
ORRRESPONEN A

 L
’E

S
TA

T

MILIONS 
D’EUROS

350
MILIONS D’EUROS

281,9
MILIONS D’EUROS

110,9

42

HabitatgeCAT ha aconseguit 
que la part del deute de 
la Generalitat de Catalunya 
quedi satisfeta

Sóm una Administració Pública 
que hem satisfet els deutes 
pendents amb els promotors 
i els ciutadans

#habitatgeCAT
#feinafeta

Amb els promotors 
públics i privats d’habitatge 
amb protecció oficial 
a gener del 2011

Pendent
de satisfer,
en compliment
dels acords
signats amb
la Generalitat,
el darrer
trimestre
del 2015

DEUTE DE LA 
GENERALITAT

DEUTE 
DE L’ESTATDEUTE GENERAL

DEUTE
TOTAL

CONVOCATÒRIES
DE REHABILITACIÓ
Realitzades fins 
a l’any 2010Al gener 

del 2010 75
MILIONS 
D’EUROS

MILIONS 
D’EUROS

MILIONS 
D’EUROS

MILIONS 
D’EUROS

Pressupostades

Rebudes

DE
UT

E AL 2011

MILIONS 
D’EUROS

75
MILIONS 
D’EUROS

APORTACIONS 
DE L’ESTAT PER 

A POLÍTIQUES 
D’HABITATGE

54,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

76,2

124,5

GOVERN ZAPATERO GOVERN RAJOY

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

350

1
OBJECTIU ASSOLIT
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Tots els habitatges socials de la Generalitat
són de lloguer des del 2011 i amb les nostres 
aportacions els hem fet més assequibles

#habitatgeCAT
#feinafeta

2
OBJECTIU ASSOLIT

Anem a garantir la plena
ocupació del parc públic
d’habitatges

Els pisos de lloguer d’HabitatgeCAT són
ara més assequibles econòmicament

Els  preus de les rendes de lloguer
estan per sota dels preus de mercat

dels habitatges 
del Parc Públic 
de la Generalitat 
són ara de lloguer

EIX 2

EIX 1

RECONVERSIÓ DEL RÈGIM DE COMPRA 
AL DE LLOGUER

REAJUSTAMENT DELS PREUS DE LLOGUER
DELS PISOS BUITS DE PROMOCIÓ PÚBLICA

EIX 3

RESULTATS:

CONVOCATÒRIES OBERTES PERMANENTS
AMB ADJUDICACIONS DIRECTES PELS INSCRITS

97% Pisos de l’HabitatgeCAT 
de lloguer o amb opció 
a compra

1.855 Pisos buits 
ocupats

25% De mitjana de 
Reducció de preus

ELS HABITATGES 
DESOCUPATS

3.264

1.812

1.267

128 habitatges

99 habitatges

210 habitatges

525 habitatges

945

2011 2012 2013 2014 2015

6,8%
OCUPATS
IL·LEGALMENT

22%

EN RESERVA
13%

ADJUDICATS
10%

EN PROCÉS
D’ADJUDICACIÓ

55%

un 5% si
els ocupats 
il·legalment 
no fossin 
considerats 
com a buits

Actualment un

mitjanes
de preus

Dels quals un...

100%

2011 2012 2013 2014 2015

282,8€

244,0€

231,0€

212,4€

207,5€

LES RENDES 
DE LLOGUER

-26,6%

PLA DE XOC
LLOGUERS MÉS ASSEQUIBLES
PLENA OCUPACIÓ D’HABITATGES

PL
A 

DE XOC

2011
2012

dels pisos gestionats 
per HabitatgeCAT 
estaven desocupats
al començament 
del pla de xoc

22,9%

€ 

Û

€ 

Û

PER SOTA
DELS DEL 
MERCAT 
LLIURE DE 
L’ENTORN

EL
 P

REU MITJÀ

35%
40%

entre un...

i un...

€ 

Û

€ 

Û

€ 

Û

€ 

Û

€ 

Û
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1
2
3
4
5

Per primer cop les famílies 
sense cap ingrés podran 
accedir a un habitatge 
de lloguer  social

Prestacions urgents 
a desnonats

Llars 
beneficiades

AJUDES PER AL PAGAMENT DE LLOGUER 
O HIPOTECA PER EVITAR EL DESNONAMENT

HABITATGES URGENTS PER A FAMÍLIES 
EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

AINTERMEDIACIÓ URGENT 
AMB L’OFIDEUTE

AJUTS PER HABITATGES 
D’INCLUSIÓ

AJUTS PER ALS USUARIS 
DEL PARC PÚBLIC D’HABITAGES

Més prestacions i ajuts 
socials a l’habitatge

Nous programes 
socials implantats

S’han reforçat 
els ajuts establerts

FAMÍLIES

AMB L
A 

IN
TE

RV
EN

CIÓ GENERALITAT

llars es beneficien 
dels programes 
socials d’habitatge
al 2015 

viuen en un
habitatge del parc 
públic o a través de 
les borses de lloguer

2011 2012 2013 2014 2015

22.100

25.509

32.138

40.810

25.000

EVOLUCIÓ DELS PROGRAMES 
SOCIALS D’HABITATGE. 
ACTUACIONS D’HabitatgeCAT

MÉS FAMÍLIES
QUE MAI22.900

+100%

€

Ajuts a persones amb 
més vulnerabilitat

PRESTACIONS
URGENTS
DESNONATS

425
MESES
EMERGÈNCIES:
ADJUDICACIONS

585
OFIDEUTE:
SOLUCIONS
PACTADES

750
AJUTS 
HABITATGE
INCLUSIÓ

1.775
PRESTACIONS
URGENTS:
LLOGUER/
HIPOTECA

2.530
AJUTS USUARIS
PARC PÚBLIC

3.231
PRESTACIONS
DE PAGAMENT
DE LLOGUER

31.514

En número de llars
ACTUACIONS I AJUTS DURANT EL 2015

247

65.810

CAT
AL

UN
YA

 É
S 

EL
 TERRITORI DE L’ESTAT 

QUE 
DE

ST
IN

A 
MÉS RECURSOS PRO

PIS

A P
RO

G
R

AM
ES

 SOCIALS D’HABITATG
E

MILIONS D’EUROS
COMPROMESOS 
EN QUATRE ANYS 
AMB L’APROVACIÓ
DEL DECRET 
DEL PLA PEL DRET 
A L’HABITATGE

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

L’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya ha desenvolupat i 
implantat nous programes socials, 
prestacions urgents als desnonats 
i ajuts socials a l’habitatge.

3
OBJECTIU ASSOLITNOUS PROGRAMES

SOCIALS, PRESTACIONS URGENTS ALS 
DESNONATS I AJUTS SOCIALS D’HABITATGE

#habitatgeCAT
#feinafeta
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Fort increment dels acords 
entre famílies i EEFF del 
Servei d’Assesorament del 
deute hipotecàri (Ofideute)

Des de la Generalitat de Catalunya 
hem acordat més facilitats per ajudar 
a la intermediació hipotecària entre 
les famílies i les entitas financeres

La llei 20/2014 ha modificat 
la norma del Codi de 
Consum de Catalunya i 
estableix l’obligatorietat 
prèvia de mediació entre 
les parts abans d’iniciar 
qualsevol procediment 
d’execució hipotecària

de les intermediacions tancades 
són amb acord entre la família i
 i l’Entitat Financera

entre  les famílies 
amb problemes 
per a fer efectives 
les quotes d’amortització
hipotecària i les seves 
entitats financeres

2011 2012 2013 2014 2015
Segon
trimestre

188

141
356

400

591
744

1.308 (814)

850 (495)
3.645

2.242

SOLUCIONS PACTADES
A L’OFIDEUTE

INTERMEDIACIONS
PACTADES

ACORDS

1

62

OFIC
IN

ES
 D

’O
FI

DEUTE A CATALUNYA

OFIC
IN

ES
 D

’O
FI

DEUTE A CATALUNYA

Al gener del 2011, tan sols 
hi havia una oficina prestant 
el servei d’ intermediació. 
Ara aquest servei s’ha estés 
per tot el territori. La Xarxa 
d’Oficines d’Ofideute, ha arribat 
a 62 punts, dels què 26 
són derivats del conveni signat 
amb la Diputació de Barcelona 
per a coordinar els serveis

La legislació catalana 
és una de les què més 
protegeix al ciutadà en 
matèria de prèstecs 
hipotecaris a nivell 
europeu

2011

2015

MÉS DE

10.000FA
M

ÍLIES ATESES PER L
’O

FI
D

E
U

TE

63%

1

2

3

Als propietaris d’un únic habitatge 
que no poden atendre les quotes 
del préstec

A les persones que per no poder 
pagar el préstec estan en risc 
de perdre l’habitatge

Als avaladors de préstecs 
hipotecàris que per impagament 
estan en risc de predre l’habitatge

Q
U

È 
ÉS

 L’
OFIDEUTE

ÉS UN SERVEI PÚBLIC GRATUÏT

D’INFORMACIÓ, D’ASSESORAMENT I

MEDIACIÓ SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI

!

S’han acordat més facilitats per a ajudar 
a la intermediació hipotecària entre 
famílies i les entitats financeres i hem 
estès OFIDEUTE per a tota Catalunya.

#habitatgeCAT
#feinafeta

4
OBJECTIU ASSOLITMÉS ACORDS

I FACILITATS PER A LA INTERMEDIACIÓ
ENTRE FAMÍLIES I ENTITATS FINANCERES
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€ 
Û

€ 
Û

Es prioritza l'adquisició, 
per part de l'Administració, 
d'habitatges en zones 
amb elevat risc d’exclusió 
per a lloguer social

La Generalitat i els municipis 
podran obligar les entitats 
financeres a la cessió per 
10 anys dels habitatges 
per rehabilitar-los de forma 
subsidiària i destinar-los 
a famílies en risc d’exclusió 

Sancions com 
a infracció greu 
a les entitats 
que no actuin 
per a conservar 
l’habitabilitat

Que tindran prioritat a un 
a l’hora d’obtenir un ajut 
per pagar el lloguer per 
garantir la permanència 
en aquest habitatgeajut 
al lloguer, per evitar un 
doble desnonament

Per conèixer amb exactitud 
els existents a Catalunya 
i reforçar l’aplicació de 
l’impost dels pisos buits 
i l’activitat sancionadora 
municipal 

O DACIÓ EN PAGAMENT

EN
 H

ABITATGES D’EXECUCIÓ HIPOTECÀ
R

IA

LES MESURES 

CAUSES

DE LES MESURES
Habitatges 
buits sense

conservació ni 
manteniment

i no utilitzables

EN ELS 72 MUNICIPIS 

AMB DEMANDA ACREDITADA
EN MANS D’ENTITATS 

FINANCERES (EEFF)

I D’ALTRES GESTORS

Venda massiva 
d’habitatges 
i de préstecs 
hipotecaris a 
fons d’inversió

La norma estableix el dret de tanteig 
i retracte de les Administracions en 
les transmisions de tots els pisos
 provinents d’execució hipotecària 
que es produeixin els propers anys

1 4

2 3

L’Administració podrà actuar 
preventivament quan en la 
transmissió s’informi que a 
l’habitatge hi viuen persones 
sobre les que s’incrementa 
llur situació de vulnerabilitat

A banda de protegir els 
ciutadans en risc de perdre 
el pis, la norma te com 
a objectiu incrementar 
el parc públic d’habitatges 
per a lloguer social

ASSEGURAR 
LA REHABILITACIÓ 
DELS HABITATGES 

DE LES EEFF, 
EN MAL ESTAT

PROTECCIÓA 
LES FAMÍLIES 
QUE VIUEN EN 
VIVENDES AMB 
UNA EXECUCIÓ 

O DACIÓ

CREACIÓ 
DEL REGISTRE 
D’HABITATGES 

BUITS

DRET 
DE TANTEIG 
I RETRACTE 
FINS AL 2021

pisos procedents
de desnonaments
 

a
 

6.000
20.000

AP
LI

CA
C

IÓ
 D

EL

 DRET DE TANTEIG

han estat habilitats 
per a aquesta 
compra per
enguany 

2.500 8
HABITATGES AMB 
DRET DE TANTEIG

MILIONS 
D’EUROS

EUROSLE
S 

EN
TI

TE
S 

FINANCERES POSEN

LA G
EN

ER
A

LI
TA

T 
CO

MPRARÀ HABITATGES

LE
S 

EE
FF

 O
FE

REIXEN AMB PREUS DE:

que el Govern 
ha posat també 
a disposició dels 
municipis 
i del tercer 
sector

Hem aprovat mesures extraordinàries 
i urgents que protegeixen les famílies 
vulnerables en situació de sobre 
endeutament.

#habitatgeCAT
#feinafeta

5
OBJECTIU ASSOLITMESURES

EXTRAORDINÀRIES I URGENTS DE 
PROTECCIÓ A FAMÍLIES VULNERABLES
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És una mesura d’estímul per a que 
els habitatges de les entitats financeres 
que es troben desocupats sortin 
al mercat de lloguer assequible

Els recursos que s’obtinguin 
d’aquest impost es destinaran a 
polítiques d’habitatge, possibilitant 
l’adquisició de més habitatges 
per destinar-los a lloguer social

EUROS / HABITATGE / ANY

MILIONS
D’EUROS

1000-2000

15.000 72

2

MUNICIPIS AMB MAJOR DEM
ANDA D’HABITATGES

AMB UNA VIVENDA BUIDA         ANYS

10%

UN
    

    
    

     
   M

ÉS PER AL PARC D’HABITATGES DE LLO
G

UER
 DE LA GENERALITAT

HABITATGES BUITS EN MANS 
D’ENTITATS FINANCERES

PERSONES
JURÍDIQUES

ENTITATS 
FINANCERES

UNS RECURSOS QUE 
ES DESTINEN A ADQUIRIR 
MÉS VIVENDES

ADMINISTRACIÓ
AUTONÒMICA

L’IMPOST TRIBUTA...

16

L’oficina
d’HabitatgeCAT
pot destinar

PER A 
COMPRAR

L’IMPOST AFECTA A... DE...

L’IMPOST 
S’APLICA A...

L’IMPOST
GENERA

UNA XIFRA QUE DUPLICA 
ELS 8 MILIONS D’EUROS 
QUE UTILITZAVA
HABITATGE PER A 
LA COMPRA DE PISOS 
PER A LLOGUER SOCIAL

1.400

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€

€

€

€

ADMINISTRACIÓ
LOCAL

HABITATGES
2015-2016 

S’ha aprovat la llei de l’impost sobre 
els habitatges buits per a mobilitzar 
els habitatges desocupats de 
les entitats financeres

#habitatgeCAT
#feinafeta

6
OBJECTIU ASSOLITLLEI DE L’IMPOST

SOBRE HABITATGES BUITS
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A partir d’una iniciativa de la 
Plataforma per un Habitatge Digne 
hem creat el Fons d’Habitatge de lloguer 
destinat a polítiques socials 

El Fons està a disposició d’aquelles famílies amb 
major vulnerabilitat i pretén donar majors facilitats 
econòmiques per tal que un número major de 
persones puguin accedir a aquests lloguers socials

HABITATGES
DE TITULARITAT

PÚBLICA

HABITATGES
DE TITULARITAT
PRIVADA

PERSONES 
I FAMÍLIES EN SITUACIÓ 

DE VULNERABILITAT

RÈ

GIM DE LLOGUER SOCIAL

LL

OGUER / MÀXIM

30%

AJ
U

T 
AL

 PA
GAMENT DEL LLO

G
U

ER

Les famílies
adjudicataries 

poden rebre un 
ajut al pagament 

del lloguer

Associació Catalana de Municipis (ACM), Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 
Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Unió General de Treballadors (UGT), 
Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC), Confederació d’Associacions Veïnals 
de Catalunya (CONFAV), Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), l’Associació d’Usuaris 
de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE), Càrites Diocesana de 
Barcelona, l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (l’OCUC), Justícia i Pau

dels ingressos
familiars com

a molt

LL
OGUER REDUÍT

20%
inferior al lloguers 
de mercat de la 

mateixa zona

EN
TIT

ATS
SOCIALS

SINDICALS
MUNICIPALISTES

Plataforma per 
un Habitatge 
Digne 

Període mínim de lloguer:

ANYS
1 2 3 4 5

L’Agència de l’habitatge de Catalunya 
d’acord amb la Plataforma per un habitatge 
digne, ha creat el Fons d’Habitatge de Lloguer 
per a polítiques socials.

#habitatgeCAT
#feinafeta

7
OBJECTIU ASSOLITFONS 

D’HABITATGE
PER A POLÍTIQUES SOCIALS
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€ 
Û

Després que els anteriors Governs de l’Estat i la
Generalitat aturessin les actuacions de remodelació
de barris, l’actual Govern de la Generalitat les ha 
reactivat i, també ha iniciat de noves, malgrat 
la disminució de recursos pressupostaris 
de les administracions

L’Agència de l’habitatge de Catalunya 
ha reactivat la remodelació i millora urbana 
de barris en procés de degradació urbanística 
després d’anys aturada.

#habitatgeCAT
#feinafeta

8
OBJECTIU ASSOLITREMODELACIÓ

I MILLORA
DE BARRIS DEGRADATS

37,3 MILIONS 
D’EUROS

DES DE 2012

AP
O

R
TA

CI
ONS DE LA GENERALITAT

BA
DA

LO
NA

 S
an

t R
oc

OBR
ES

 D
E 

RE
MODELACIÓ I MILLORA URBA

N
A

S’ha culminat l’enderroc 
de tres edificis a Arraona, 
i lliurat els habitatges on 
han anat a viure els veïns 
que havien de reubicar-se

SA
BA

DE
LL

  A
rra

on
a

Inici dels enderrocs 
de la primera fase 
de reallotjament

S’ha començat 
l’esponjament 
de Ca n’Anglada

TE
RR

AS
SA

 C
a 

n’
An

gl
ad

a

BA
RC

EL
O

NA
 C

an
ye

lle
s 

BA
RC

EL
O

NA
 S

ud
 O

es
t B

es
òs

S’estan desenvolupant 
les actuacions previstes

S’estan desenvolupant 
les actuacions previstes

Estan a punt de finalitzar 
les obres de la tercera fase 
d’habitatges per 
al reallotjament dels veïns

BA
RC

EL
O

NA
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Finalitzades les actuacions 
previstes s’han lliurat els 
habitatges del darrer bloc 
de remodelació del barri

M
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an
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ar

cia

S’està construint la darrera 
fase dels habitatges 
de reallotjament previstos
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O
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 T
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ov
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HabitatgeCAT ha aconseguit fer aprovar 
la llei que ajuda a trobar solucions 
per mantenir l’habitatge en casos de sobre 
endeutament i noves fòrmules de futur per 
acceditr a un habitatge

La Llei de la propietat 
temporal i la propietat
compartida aporta...

Les propietats compartides i temporals 
són fòrmules d’accés a l’habitatge que 
funcionen en diferents països de la UE, 
més adequades que la compra, atès 
l’actual context social i econòmic

€ 
Û

€ 
Û

SOLUCIONS
per mantenir l’habitatge 
en casos de sobre endeutament

NOVES FÒRMULES
de futur per facilitar l’accés 
a un habitatge

PROPIETARI
ORIGINAL

PROPIETARI
ORIGINAL

PROPIETARI
ORIGINAL 
O HEREUS

C
O

M
PR

A FRACCIONADA PER PARTS

€ 
Û

€ 
Û

CO
M

PR
A 

FR

ACCIONADA I EN DOS SISTEM
ES

PA
SS

AT
 E

L 
TE

MPS ESTIPULAT LA PROPIETAT TO
RNA

Hem aprovat la Llei de la Propietat 
temporal i compartida per a tenir 
noves opcions d’accedir a 
un habitatge.

#habitatgeCAT
#feinafeta

9
OBJECTIU ASSOLITPROPIETATS

TEMPORAL
I COMPARTIDA

PROPIETARIS
TEMPORALS

El contracte 
de compra 
pot anar de 
6 a 99 anys
amb els mateixos 
drets que amb 
una compra
clàssica

PROPIETAT

TEMPORAL

PROPIETARIS
TEMPORALS

PROPIETAT

COMPARTIDA

PROPIETAT

%

100%

%
LLOGUER

AM
B

 E
L 

TE
MPS

 EL LLOGUER POT DESAPR
ÉIXER

Una part de l’habitatge  
(mínim un 10%) 
s’adquireix, i l’altra 
part resta en lloguer 
que es pot reduir 
a mesura què hi ha 
més disponibilitat 
per a comprar

PROPIETAT
TEMPORAL

PROPIETAT
COMPARTIDA
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€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

€ 
Û

ENERCIA ESTALVI ECONÒMIC

OCUPACIÓINVERSIÓEDIFICIS

ÀMBITS I OBJECTIUS

L’Agència de l’habitatge de Catalunya flexibilitza 
les exigències de disseny i requeriments tècnics 
dels habitatges amb l’aprovació de l’establiment 
de les noves condicions d’habitabilitat dels habitatges.

#habitatgeCAT
#feinafeta

10
OBJECTIU ASSOLITNOVES

CONDICIONS
D’HABITABILITAT

Els objectius són reduir les emissions de CO2, 
rebaixar la despesa econòmica dels parcs edificats, 
gestionar i renovar energèticament els quasi 800.000 edificis 
que hi ha i, així mateix, crear ocupació a partir 
de les millores que es necessitin en matèria d’habitatge. 

Creació de
llocs de treball

milions d’euros de 
fons públics i privats 
per a 120 macroprojectes 
de renovació energètica

del parc 
d’edificis, 
mitjançant 
gestió 
o renovació 
energètica

del consum d’energia 
final del parc d’edificis

de les emisions de CO2 
del parc d’edificis

la despesa econòmica 
del parc rdificat

edificis

Mobilització de

Amb l’aprovació d’aquest seguit 
de mesures, garantim un informe 
precís d’inspeccions i situacions 
amb exactitud de l’estat del parc 
d’edificis de Catalunya

l’establiment de les noves condicions 
mínimes d’habilitat dels habitatges

HEM 
APROVAT

HEM 
APROVAT

HEM 
MODIFICAT

el Decret de la Inspecció 
Tècnica dels edificis per fomentar 
la conservació i manteniment 
dels habitatges

 l’estratègia catalana 
de renovació energètica

Es flexibilitzen les exigències de disseny 
i de requeriments tècnics dels habitatges 
i se simplifiquen els tràmits administratius 
per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat 

Facilita la rehabilitació per aplanar el canvi de tendència 
a les empreses del sector de la construcció 
(de la nova construcció d’edificis a la rehabilitació)

El nou Decret de la Inspecció Tècnica dels 
Edificis fomenta la conservació, el manteniment 
i ha d’impulsar la rehabilitació dels habitatges.

Subscrita, per més de 70 entitats públiques 
i privades, que representen molt àmpliament 
el sector de la renovació energètica d’edificis, 
i té l’objectiu d’assolir el que estableixen les 
directives europees amb l’horitzó del 2020.

+14.0001.400

-14% -22% -21%

790.672

61%
Intervenció 
en un

Reduir Rebaixar
Rebaixar

EMISSIONS DE CO2
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La feina realitzada durant els darrers anys per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà tingut des 
d’un primer moment un objectiu prioritari. Atendre les demandes ciutadanes en matèria d’habitatge, 
amb una especial priorització per als ciutadans i les ciutadanes atrapats per la bombolla i la crisi eco-
nómica. 

En aquest sentit, l’exhaustiva feina realitzada haurà servit, en primer lloc, per protegir i ajudar a un 
conjunt molt gran de famílies a Catalunya en risc d’exclusió residencial. L’any 2015 la Generalitat de 
Catalunya haurà arribat a més persones que mai, fins a les 65.000 llars-més de 200.000 persones-. 
40.000 famílies s’hauran beneficiat dels diferents programes socials i 25.000 famílies més viuen en 
habitatges obtinguts o propietat de la Generalitat.

L’Agència, però, ha aplicat també mesures extraordinàries i urgents que són el resultat de l’aprovació 
del Govern o del Parlament de normes que reforcen, dia a dia, el mandat estatutari al dret a un habi-
tatge digne.

Analitzats els principals objectius assolits en els últims anys,  cal evidenciar un full de ruta sòlid que 
concreti les passes següents a donar.

En aquesta direcció i en perspectiva al futur pròxim, l’Agència assenyala com a objectiu ampliar el 
parc d’habitatges socials. És una necessitat, per l’escàs pes percentual que té el parc públic en el 
conjunt de l’oferta residencial i per fer front a l’augment -encara- de les llars que estan en risc. L’ad-
quisició d’habitatges mitjançant tempteig i la incorporació de nous immobles al Fons d’habitatges de 
lloguer per a polítiques socials són les dues vies principals per les quals hem d’ampliar aquest parc. A 
més, una certa cronificació de la debilitat de la demanda és argument suficient per entendre que cal 
augmentar els programes a través dels quals s’atorguen les prestacions socials.

Amb aquestes mesures, i amb la colaboració del 
món local i del tercer sector, s’ha de possibilitar 
que, en els propers sis anys, es pugui arribar a 
doblar el nombre de ciutadans i ciutadanes des-
tinataris de les polítiques que facin factible el 
dret a un habitatge digne.

D’altres reptes que no podem deixar de tenir 
present tenen a veure amb la diversificació de 
les formes d’accés i la rehabilitació del parc 
d’habitatges.

Les dificultats actuals per accedir a l’habitatge, especialment pel que fa a les generacions més joves, 
fa que ens plantegem la realització de projectes tractius, que donin visibilitat a models d’èxit europeu 
d’accés a l’habitatge. La dualitat  compravenda/lloguer resulta insuficient i, per tant, cal avançar en la 
implementació i la conscienciació de l’existència d’altres formes d’accés, igualment vàlides per exercir 
el dret a l’habitatge.

A més, hi ha la possibilitat d’establir un marc normatiu modern en la tramitació d’una Llei pròpia 
d’arrendaments urbans a Catalunya. Si ens creiem de veritat que cal avançar cap a paràmetres eu-
ropeus que estableixin un equilibri de drets i deures, com en les millors lleis d’arrendaments existents 
en altres paisos europeus.

REPTES DE FUTUR

“S’ha de permetre que, en els propers 
sis anys, es pugui arribar a doblar el 
número de ciutadans destinataris de 

les polítiques que facin factible el dret 
a un habitatge digne.”
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Un altre factor important, a tenir molt en compte, s’obtindrà del resultat de les polítiques de rehabili-
tació del parc d’habitatges. El Govern de la Generalitat, de la mà de l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, segueix treballant per propiciar un avenç del sector de la construcció, d’acord amb el foment de 
la rehabilitació i la millora del parc actual. Cal centrar-nos en la ciutat construida i no, com en èpoques 
anteriors, en la ciutat que està per construir.

Íntimament vinculat a aquest concepte, cal una aposta per la renovació energètica. Els edificis del 
nostre país són responsables d’un terç de l’energia demandada i esdevenen massa ineficients en la 
perspectiva comparada amb bona part de la resta de països europeus. L’aposta ferma del Govern 
de la Generalitat per seguir treballant per la renovació energètica esdevindrà, per tant, fonamental 
no solament per al consum sostenible d’energia, sinó per tal de garantir la reducció d’elements con-
taminants, la disminució de la despesa en subministraments i, fins i tot, en el foment de la creació 
d’ocupació.




