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rantir-los s’hauria d’incrementar la 
partida corresponent en els pres-
supostos del 2012 per proporcio-
nar els ajuts al lloguer necessaris, 
el creixement de la xarxa d’habitat-
ges d’inclusió –que aquest 2011 ha 
perdut la meitat del finançament a 
causa de la sortida de l’Obra Social 
de CatalunyaCaixa, que a través de 
la Fundació Un Sol Món coordina-
va la xarxa–, la recerca de solucions 
per evitar els desnonaments, i l’im-
puls d’un Pacte Nacional per a l’Ha-
bitatge que inclogui la revisió dels 
seus plantejaments, fruit d’un mo-
ment d’eufòria econòmica (l’any 
2007) en què es desconeixien total-
ment els efectes de la crisi que tení-
em a les portes. En aquest sentit, va-
lorem positivament que s’hagi con-
vocat de nou les entitats  signants 
del pacte, i seria convenient que, 
aprofitant aquest marc, s’impulses-
sin mesures de caràcter social per 
respondre a les necessitats dels col-
lectius més vulnerables. 

per a la reactivació

El sector pot ser un element posi-
tiu per a la reactivació de la nostra 
economia i per a la creació d’ocu-
pació, que, a més, permet harmo-
nitzar objectius econòmics i socials. 
Entre les actuacions amb aquest do-
ble vessant s’inclouen la rehabilita-
ció d’habitatges vells, l’impuls d’ac-
cions conjuntes amb el món local i 
empresarial per distribuir territori-
alment l’oferta de forma equitativa, 
la priorització del règim de lloguer 
a preus assequibles i la promoció 
d’ajuts per als joves.

La inversió és fonamental per 
garantir el dret de l’habitatge i ens 
preocupa el perill d’afebliment 
d’aquest dret arran d’alguns dels 
principis que la llei òmnibus ha in-
troduït amb l’objectiu que l’habitat-
ge protegit sigui un nou instrument 
per a la promoció econòmica, tot 
eliminant l’obligatorietat que teni-
en els promotors urbanístics de re-
servar habitatges per a col·lectius 
vulnerables en les promocions pú-
bliques i la localització uniforme de 
sòl de reserva per a habitatge social, 
o possibilitant que es puguin des-
qualificar els habitatges protegits 
abans de 30 anys.

Empara davant els desnonaments

En el marc de l’Estat espanyol, apro-
fitant que estem en període electo-
ral de cara a la propera legislatu-
ra, les entitats socials volem deixar 
constància de la necessitar d’inver-
tir en la promoció d’una llei esta-
tal d’empara davant els desnona-
ments, de mantenir la renda míni-
ma d’emancipació (ajuts al lloguer 
per a joves de 22 a 30 anys) i de tras-
passar les polítiques d’habitatge i 
el seu finançament a les comuni-
tats autònomes, així com l’augment 
d’aquest finançament fins a arribar 
al 2% del PIB per reforçar les mesu-
res de caràcter social. 

Mantenir pisos 
socials buits i tancats 
durant anys és una 
injustícia social

Alguns elements de la 
‘llei òmnibus’ comporten 
un perill d’afebliment 
del dret a l’habitatge

Gabi beltrÁn

D
es que va esclatar la 
bombolla immobilià-
ria, l’accés a l’habitatge 
ha estat cada dia més 
difícil i s’ha produït un 

degoteig de desnonaments per im-
pagament de la hipoteca que ha des-
encadenat situacions impensables fa 
només dos anys. 

Aquesta problemàtica ha generat 
la demanda d’un canvi legislatiu per 
aconseguir que la dació de l’immo-
ble pugui saldar el deute, i han sor-
git iniciatives com ara la mediació, 
un servei que l’Administració presta 
a través d’Ofideute perquè propieta-
ris i bancs arribin a acords que evitin 
el desnonament i que ara es vol refor-
çar mitjançant un conveni per fer que 

les entitats financeres explorin algu-
na via negociada que eviti la greu si-
tuació de pèrdua de l’habitatge.

Una de les opcions, malgrat que 
la llei hipotecària no ha estat modifi-
cada, és que els bancs acceptin la da-
ció en pagament; en altres casos s’ha 
aconseguit una moratòria per poder 
fer front a les quotes amb més temps, 
la reducció de l’import de les mensu-
alitats o la conversió del propietari en 
llogater –de vegades amb opció de re-
compra– per evitar el desnonament. 

Amb la voluntat de respondre a les 
situacions que genera la pèrdua de 
l’habitatge, la Generalitat ha cedit 30 
pisos a Càritas perquè cobreixi casos 
d’absoluta gravetat a causa d’un des-
nonament. Una alternativa que con-

que, amb el suport de diferents enti-
tats socials, han fet un llarg i laboriós 
procés d’inserció. 

La recent acció del Govern per do-
nar sortida als 3.264 pisos amb pro-
tecció oficial que estan buits –reduint 
els imports dels lloguers, que amb els 
barems que s’estaven aplicant supe-
raven el nivell dels preus de mercat 
lliure– satisfà la demanda que les en-
titats socials fem des de fa anys per-
què aquests pisos s’ofereixin en rè-
gim de lloguer amb opció de compra. 
En la línia de donar prioritat a la per-
sona per sobre dels interessos econò-
mics, caldria valorar sempre que, per 
no desequilibrar l’economia famili-
ar, el lloguer no hauria de superar el 
33% dels ingressos del llogater.

Una injustícia social

És urgent potenciar aquestes respos-
tes, orientades a racionalitzar situa-
cions incomprensibles amb relació a 
l’habitatge. Mantenir el parc d’habi-
tatge social amb pisos buits i tancats 
durant anys és una injustícia social 
que, a més, comporta el seu deterio-
rament i la congelació de l’amortitza-
ció de la inversió realitzada. Llogar-
los, al contrari, representa dos avan-
tatges: el primer és de tipus econò-
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vindria estendre a totes les entitats 
que realitzen programes d’atenció a 
les persones en situació o risc d’ex-
clusió i pobresa, per tal que puguin 
gestionar habitatges destinats a re-
soldre diferents situacions d’emer-
gència social.

iniciatives d’àmbit local

També en l’àmbit local es posen en 
marxa iniciatives que donen respos-
ta a algunes de les demandes de les 
entitats. L’actual equip municipal 
de l’Ajuntament de Barcelona, per 
exemple, ha acabat un procés –ini-
ciat per l’anterior consistori– gràci-
es al qual es facilita habitatge de llo-
guer a un cost molt assequible a per-
sones en situació de pobresa severa 

mic, ja que els ingressos procedents 
dels lloguers –encara que siguin bai-
xos, es podrien obtenir uns 11,7 mili-
ons d’euros a l’any– suposen comen-
çar a recuperar parcialment la inver-
sió, que ha estat d’uns 326 milions 
d’euros. I el segon i principal avan-
tatge és que es cobreix una necessitat 
social bàsica que avui porta moltes 
famílies a no tenir un lloc on dormir, 
amb l’incompliment que això suposa 
d’un dels drets de la persona recone-
guts per les nostres lleis.

Avui l’habitatge està tenint un pa-
per determinant com a factor desen-
cadenant d’exclusió i pobresa per a 
moltes famílies. La Unió Europea ha 
presentat aquest any una resolució 
sobre persones sense llar en la qual 
planteja la necessitat de fer-hi front 
de manera prioritària en el marc de 
la lluita per a la inclusió social, amb 
una resposta política polifacètica que 
abordi la pluralitat de problemàti-
ques que la defineixen. Una priori-
tat que cobra encara més rellevàn-
cia amb el compromís de l’Estratègia 
2020, que fixa com a objectiu per a 
Europa la reducció de 20 milions de 
pobres d’aquí a l’any 2020.

La inversió en aquest àmbit és im-
prescindible per assegurar els drets 
subjectius de la ciutadania, i per ga-
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