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Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016 
Presentació 

 
 

La política d’habitatge l’any 2007, a Catalunya, ha de fer front a una situació de greu dificultat de moltes llars per accedir, poder rehabilitar o 

poder pagar l’habitatge en el que han de viure habitualment. Un llarg període de deu anys de forta inflació de preus en el mercat immobiliari 

ha portat a una discrepància extraordinària entre l’evolució dels salaris i l’evolució del cost de l’habitatge: entre l’any 1997 i l’any 2006, els 

salaris mitjans de Catalunya han crescut un 30%, mentre que els preus mitjans dels habitatges de Catalunya han pujat un 245%, passant dels 

1.500 euros/m2, als 3.280 euros/m2; en l’entorn metropolità de Barcelona, han passat dels 1.700 euros/m2, als 3.700 euros/m2, i a la ciutat de 

Barcelona, dels 1.900 euros/m2, als 5.800 euros/m2 

 
Gràfic 1. Evolució del preu de l’habitatge i el salari mitjà, 1998-2006  
(euros)  
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Aquests preus assolits pel mercat residencial lliure, han obligat les llars que durant els darrers anys han pogut accedir a un habitatge de 

compra, tant d’obra nova com de segona mà, a endeutar-se fins a límits que posen en perill no només la seva solvència davant els crèdits 

compromesos, sinó també la seva capacitat de consum o el necessari manteniment de l’habitatge. La contractació de préstecs hipotecaris 

amb terminis d’amortització cada cop més llargs i majoritàriament a tipus d’interès variable, fa que les famílies endeutades estiguin subjectes 

a riscs i a incerteses davant futurs canvis, ja siguin laborals o familiars.  

 
Gràfic 2. Variació acumulada dels preus dels mercats d'habitatge a la ciutat de Barcelona:  
Obra nova, segona mà i lloguer 1998-2005 
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Al mateix temps, el mercat d’habitatge de lloguer no ha estat una alternativa per aquell segment amb menys recursos de la població. Malgrat 

l’increment del nombre de nous contractes de lloguer dels darrers anys, l’oferta d’habitatges de lloguer és manifestament insuficient i en la 

seva immensa majoria es troba ubicada en el mercat lliure, el qual, des de la desregularització que va suposar la Llei d’Arrendaments Urbans, 

també ha experimentat un fort encariment, i ha deixat de ser una opció competitiva amb la compra. Els lloguers de Catalunya, en efecte, 
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s’han situat molt per sobre de la capacitat de pagament de moltes llars amb necessitat de llogar ja que només un percentatge molt petit dels 

habitatges té avui preus per sota de 600 euros mensuals a les àrees urbanes.  

 

Gràfic 3. Evolució de l’habitatge amb Protecció Oficial a Catalunya 

Habitatges iniciats. 1990-2006 
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D’altra banda, la que ha estat la fórmula tradicional d’atenció des del sector públic de les necessitats d’habitatge de la població amb ingressos 

mitjos o baixos (per sota de 5,5 vegades el salari mínim) exclosa del mercat lliure, la política de promoció de l’habitatge amb protecció oficial 

en els darrers anys ha experimentat una davallada històrica que l’ha convertit en un recurs pràcticament inexistent. Les fortes pujades dels 

preus dels habitatges han envaït el mercat del sòl, arribant a una situació en la què és pràcticament impossible obtenir sòls en el mercat 

privat lliure a un cost de repercussió que encaixi amb els preus màxims de venda dels Habitatges amb protecció oficial. La forta dinàmica del 

mercat de l’habitatge lliure, juntament amb les dificultats per disposar de sòl per a Habitatges amb protecció oficial han fet decantar els 

promotors privats cap a la promoció lliure, deixant la promoció protegida en mans exclusives dels promotors públics, i les promotores sense 

ànim de lucre que operen sobre sòls públics. 
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Gràfic 4. Evolució del cost d’accés a l’habitatge de nova construcció 
per a llars amb ingressos de 2,5 SMI, segons zones geogràfiques. 

0%

40%

80%

120%

160%

200%

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

%/2,5 SMI

Barcelona Resta conurbació de Barcelona Resta de Catalunya
 

Com a conseqüència de l’increment dels preus en tots i cadascun dels mercats de l’habitatge, i de l’escassa oferta d’habitatge amb protecció 

oficial, ens trobem avui davant l’agreujament del cost d’accés a “un habitatge digne i adequat”, reconegut per l’article 47 de la Constitució 

Espanyola i pels articles 26 i 47 de l’Estatut de Catalunya, que afecta cada cop més llars dels sectors socials sensibles, especialment, entre 

d’altres: 

• Als joves que no poden emancipar-se i iniciar el seu projecte de vida autònom a la llar familiar 

• Als treballadors de rendes baixes i ocupació temporal o eventual, que no poden assumir els compromisos financers derivats de 

l’adquisició d’habitatge i pateixen la incertesa de si podran fer front a la quota mensual actualitzada de la seva hipoteca o al seu contracte de 

lloguer després de unes renovacions fortament inflacionistes que responen a la insuficient oferta que pateix la nostra societat. 
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• I als sectors socials més febles de la societat en risc d’exclusió social, molt especialment: gent gran, immigrants extracomunitaris 

nouvinguts, famílies monoparentals i altres col·lectius en risc d’exclusió residencial. 

 

Les estimacions realitzades a partir dels registres de sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial avui existents a Catalunya, permeten 

situar la demanda integrada per aquests col·lectius, retinguda, al voltant de les 200.000 llars. 

 

Però si aquesta és la diagnosi de la situació actual, l’acció de govern també obliga a preveure les actuacions necessàries  per poder afrontar 

les necessitats d’accés a l’habitatge a mig termini que, com indiquen les projeccions demogràfiques, es veuran encara incrementades en els 

anys venidors. Així, en l’horitzó dels propers deu anys, el país haurà d’assistir a les necessitats d’habitatge d’un nombre molt elevat de noves 

llars resultat de: l’emancipació dels nostres joves, la dissolució de llars existents, i un important increment de llars d’immigrants nouvingudes 

amb recursos escassos i necessitat d’habitatges econòmics eficientment articulats sobre el territori per tal de propiciar la seva integració 

espacial; a més de fer front a les necessitats particulars d’una població més envellida amb diferents graus de dependència i amb unes 

particulars necessitats d’habitatge tutelats. En definitiva, una important demanda d’habitatge assequible, dotacional i tutelat que s’ha 

d’articular per a que la seva distribució sobre el territori sigui conforme a l’oferta de llocs de treball i construeixi ciutat sostenible. 

 

Les projeccions oficials demogràfiques i de llars ens parlen d’una mitjana de formació de 40.000 noves llars anual en els deu anys del període 

2007-2016, de les quals, un 60% necessitarà algun tipus de suport públic per poder accedir a un habitatge, si es té en compte que l’estructura 

de rendes de la població catalana comptabilitza en aquest percentatge les llars amb ingressos fins a 6,5 vegades el salari mínim. Aquests 

càlculs permeten quantificar un volum de necessitats d’intervencions públiques per a 240.000 llars, que s’afegeixen a les 200.000 avui 

acumulades, per donar un total estimat de 440.000 llars susceptibles de ser beneficiàries de la política d’habitatge en aquest horitzó de deu 

anys.   
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La situació de l’habitatge a Catalunya avui, presenta però altres facetes que també requereixen una especial atenció per part del sector 

públic. Entre aquestes cal donar un lloc preponderant a les necessitats de millora i adequació del parc d’habitatges existent a les necessitats 

de la població d’un habitatge digne. En aquest sentit, els estudis duts a terme per la Generalitat de Catalunya sobre les condicions del parc 

assenyalen que un volum de 300.000 habitatges necessiten obres importants de rehabilitació, i que d’aquests, un 63% està ocupat per 

població que no pot fer front al cost de la realització de les obres. És a dir, que 200.000 llars catalanes necessiten algun tipus de suport públic 

per poder abordar projectes de millora, posada al dia, o adaptació dels seus habitatges a les seves necessitats reals. En el cas concret de 

problemes de mobilitat –de persones grans o de persones amb discapacitat funcional- els cens ens informa que 90.000 habitatges en edificis 

de més de tres plantes no disposen d’ascensor, i els estudis esmentats, duts a terme per la Generalitat, assenyalen que unes 100.000 llars 

han manifestat necessitat d’obres d’adequació dels seus habitatges per problemes de mobilitat. És aquest, per tant, un camp de focalització 

imprescindible de la política d’habitatge, respecte del qual, el Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016 ha de contemplar escenaris i 

propostes concretes d’intervenció imprescindibles. 

 

Finalment, un darrer front de problemes als que la política d’habitatge ha de donar resposta és el derivat de la població que, com a resultat 

del fort procés inflacionari, té problemes seriosos per poder pagar el cost del seu habitatge, incorrent així en un risc evident d’exclusió social, 

o encara, de la població que ja es troba en situació d’exclusió social entre d’altres raons per manca d’habitatge digne on desenvolupar la seva 

vida. 

 

El denominador comú d’aquests diversos fronts de problemes, és sens dubte, el procés inflacionari dels preus, en un context de tipus 

d’interès molt moderats. Això ha suposat un canvi radical en la forma tradicional d’operar de la política d’habitatge, la qual basava el gruix de 

les seves actuacions en mesures de tipus financer per fer menys costós el crèdit hipotecari a les llars que volien comprar Habitatges amb 

protecció oficial. Des de l’any 1997, amb tipus d’interès molt per sota dels que la política d’habitatge aconseguia fins l’any 1996, els 
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instruments avui per fer assequibles els habitatges han hagut de canviar radicalment i reenfocar-se cap a nous camps entre els quals prenen 

una importància creixent, el de les polítiques de sòl i urbanístiques, i el dels ajuts directes a les llars. 

 

Aquests nous enfocaments de la política d’habitatge es van començar a dibuixar i posar en marxa en la legislatura 2004-2006, mitjançant 

l’aprovació del Pla per al Dret a l’Habitatge, de la Direcció General d’Habitatge, i mitjançant el disseny del Pla de Sòl 2005-2010, de l’Institut 

Català del Sòl.  

 

El Pla per al Dret a l’Habitatge establia les línies de reforma d’algunes de les subvencions ja existents anteriorment: que seguien tenint un 

valor de foment d’activitat, com les adreçades a la promoció d’habitatge, especialment de lloguer, o a la rehabilitació d’habitatges, adaptant-

les a la nova situació i corregint ineficiències que s’havien fet paleses en els darrers anys. El Pla també introduïa noves línies per fer front als 

nous reptes, com les subvencions a ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la compra de sòl per a Habitatges amb protecció oficial, 

les subvencions per al pagament del lloguer per a llars amb ingressos baixos, i els ajuts per a propietaris que posessin habitatges en lloguer. 

Així mateix, en el context del Pla, s’introduïa una nova manera d’operar en les relacions de la política d’habitatge entre la Generalitat i els 

ajuntaments, obrint Oficines Locals d’Habitatge, de les que avui se’n compta amb 75 (en municipis de més de 5.000 habitants i consells 

comarcals), i establint una xarxa de Borses de Mediació entre propietaris i llogaters per al lloguer social d’habitatges o per a lloguer jove, de 

les que n’hi ha 47 en aquests moments  en funcionament. 

 

El Pla de Sòl 2005-2010, per la seva banda, assenyalava les possibles ubicacions en les que l’Institut Català del Sòl podia desenvolupar una 

tasca, en col·laboració amb els ajuntaments afectats, per transformar sòls no residencials en sòls per a habitatge amb uns percentatges de 

participació majoritària d’Habitatges amb protecció oficial. 
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Els resultats d’aquestes dues grans vies d’actuació són molt diferents, ja que n’hi ha que tenen una plasmació immediata, i per tant, són 

tangibles en el molt curt termini, com és el cas concret dels ajuts al lloguer, dels quals en són ja avui beneficiàries prop de 9.000 llars, o els 

ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, dels que se n’han beneficiat prop de 45.000 llars. Altres mesures, en canvi, donen resultats a mig 

termini, com són les negociacions amb propietaris per convèncer-los que posin els seus habitatges en lloguer, o les negociacions amb 

ajuntaments per què mobilitzin i incrementin els seus sòls disponibles per fer Habitatges amb protecció oficial; i encara n’hi ha d’altres que 

només tindran resultat a molt llarg termini, com és el cas del Pla de Sòl esmentat, o la mobilització de sòls obligatoris per a Habitatges amb 

protecció oficial que va generant l’aprovació dels planejaments urbanístics, a partir de l’entrada en vigor de la llei d’Urbanisme de Catalunya 

del 2004. 

 

És precisament aquest diferent ritme en la capacitat de resposta dels instruments de la política d’habitatge per fer front a problemes que 

semblen demanar molta immediatesa, la que ens situa avui davant la necessitat d’operar en un triple nivell de projecció temporal: 

1. Pla de mesures de xoc, d’aplicació en l’any 2007.  

2. Reforçament del Pla per al Dret a l’Habitatge i del Pla de Sòl de l’INCASÒL, de cara al període 2007-2010. 

3. Pacte Nacional per l’Habitatge de Catalunya, per a un període d’entre 10 anys. 

 

A continuació es presenta un segon esborrany del Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016.  Totes les dades i xifres que apareixen 

en els quadres són susceptibles de modificació, i tots els texts volen servir de base per a una nova relectura per part dels diferents agents i 

actors que formaran part del Pacte i, per tant, únicament poden ser presos en consideració com una proposta de debat. 

 

Aquesta versió està estructurada en, 5 Reptes, 17 Objectius, 40 Accions i 160 Mesures. 
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El Pacte ha de ser AMBICIÓS, doncs avui la problemàtica de l’habitatge no és d’uns quants, sinó que afecta àmplies capes de població. La 

determinació de cinc grans reptes –la millora de l’accés a l’habitatge, especialment dels joves, la millora de la qualitat del parc d’habitatges, la 

millora de l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, la prevenció de l’exclusió social residencial, i la garantia d’un 

allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades-, ha permès estructurar la complexitat de situacions, fixar per a cada una d’elles els 

objectius prioritaris, les accions i les mesures a adoptar, i dotar-les dels recursos necessaris.  

 

El Pacte ha de ser REALISTA. Les projeccions són a deu anys vista, 2007-2016, i permeten així dotar el sector de major seguretat jurídica, 

partint de la base que, tant en l’àmbit econòmic com en el demogràfic, les projeccions de més durada esdevenen incertes. Més enllà de les 

mesures pròpies de la política d’habitatge, les solucions profundes del sector passen per una visió del territori, de les infraestructures i de la 

mobilitat de la població. És per aquesta raó que el Pacte es completarà amb el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, un instrument estratègic 

que s’haurà de consensuar i que oferirà la dimensió i concreció territorial d’allò que en el Pacte són xifres globals. El Pla Territorial Sectorial 

de l’Habitatge permetrà dimensionar la demanda d’infraestructures a mig i llarg termini i farà, per tant, de pont entre el Pacte Nacional de 

l’Habitatge i el Pacte Nacional d’Infraesctructures que també està elaborant el Govern. 

 

El Pacte ha de ser RESPONSABLE. El sector de l’habitatge inclou interessos no sempre coincidents; la necessitat de moderació del 

creixement dels preus i de producció d’habitatges assequibles sovint és contradictòria amb el manteniment d’un nivell elevat d’activitat en el 

sector de la construcció. Al Pacte, s’opta per evitar ruptures brusques i pèrdues d’activitat i es cerca la reducció dels desequilibris socials 

mantenint un creixement sostingut. Cal tenir present que el sector de la construcció a Catalunya aplega més de 300.000 treballadors directes 

i contribueix amb un 20% al creixement de l’economia. La responsabilitat i prudència exigibles al sector públic hauran de venir acompanyades 

d’una forta implicació de tots els agents ja que les dinàmiques de moderació requereixen un elevat exercici de solidaritat i de responsabilitat 

col·lectiva.    
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El Pacte ha de ser SOSTENIBLE. Partint de la base que la construcció d’habitatges que el Pacte preveu no és gratuïta si no que respon a 

unes projeccions certes de creixement del nombre de llars a Catalunya, és imprescindible plantejar que la nova edificació estigui basada en 

els principis de sostenibilitat i respectant els criteris d’impacte ambiental. Pel que fa a la sostenibilitat territorial, el Pacte assenyala com les 

noves llars poden trobar allotjament utilitzant el parc construït, per tal d’acotar al màxim les necessitats de nova edificació. Serà matèria del 

Pla Territorial Sectorial d’Habitatge indicar la idoneïtat dels emplaçaments dels nous creixements urbanístics per donar resposta als nous 

reptes de ciutat compacta. 

 

Els PACTES NACIONALS de llarga durada tenen sentit en molts àmbits econòmics i socials, però un dels que demana compromisos 

d’aquest abast amb major lògica és, sens dubte, el de l’habitatge, per la seva profunda relació amb l’urbanisme i, per tant, amb la planificació 

estructuradora del territori. 

 

A) El Pacte Nacional per l’Habitatge 2007-2016, ha de partir d’una diagnosi rigorosa de les necessitats actuals i les estimades per 

l’horitzó de referència, en els camps següents: 

- Construcció i sòl 

 - Protecció social 

 - Rehabilitació  

 - Parc desocupat 

 - Infrahabitatge 

B) I els reptes fonamentals als que ha de fer front han de ser els següents:  
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1) Millorar l’accés a l’habitatge, especialment del joves 

2) Millorar la qualitat del parc d’habitatges 

3) Millorar l’allotjament a la gent gran i de les persones amb discapacitats 

4) Prevenir l’exclusió social residencial 

5) Garantir un habitatge digne i adequat per a les llars mal allotjades 

C) Pel que fa als compromisos, el Pacte ha d’aconseguir vincular els interessos de tots els agents interessats en el sector, exigint de tots 

ells un esforç de col·laboració en proporció al grau respectiu d’implicació. 

Per part de l’Administració Pública: . Generalitat 

      . Ajuntaments 

      . Diputacions 

      . Consells comarcals  

normativa, aportacions pressupostàries, estratègies d’actuació. 

Per part de l’economia privada i de l’economia social:  

. promotors amb ànim de lucre 

. cooperatives 

. fundacions 

     . constructors 

     . agents immobiliaris 
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     . entitats financeres 

     . fons d’inversió immobiliària 

Compromisos d’actuació en termes numèrics, compromisos de fixació de condicions de mercat: preus, tipus d’interès, rendibilitats, etc. 

Per part dels agents socials: . entitats sense ànim de lucre 

     . sindicats 

     . col·legis professionals 

Compromisos d’actuació en termes numèrics i en termes d’estratègies. 

 

 

 

Comissió de Seguiment  

 

 

Els signants del Pacte consideren necessari crear una Comissió de Seguiment que tindrà com a objectius: 

• Vetllar pel compliment de les propostes contingudes en el mateix i fer-ne el seguiment. 

• Desenvolupar aquelles propostes que, no havent-se pogut concretar en aquest Pacte, es consideren rellevants per incorporar-les 

successivament. 

• Preveure noves iniciatives que puguin enriquir el contingut del Pacte per tal de millorar-lo i actualitzar-lo de forma continua.  
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La Comissió de Seguiment estarà integrada per representants dels departaments de Medi Ambient i Habitatge, de Presidència, de Política 

Territorial i Obres Públiques d’Economia i Finances, d’Acció Social i Ciutadania, i representants de les organitzacions signants. La presidirà el 

conseller de Medi Ambient i Habitatge, que podrà delegar en el representant del departament de Medi Ambient i Habitatge, que serà la 

secretària d’Habitatge. 

La Comissió de Seguiment serà assistida per una secretaria tècnica facilitada per la Secretaria d’Habitatge. Es reunirà ordinàriament cada 

semestre i tantes vegades com sigui necessari per al compliment dels seus objectius. La Comissió de Seguiment donarà compte anual de 

l’evolució del Pacte davant el Parlament de Catalunya, representat en una Comissió Parlamentària específica integrada per representants 

dels diversos grups parlamentaris. 

 

El Govern acordarà la creació d’una Comissió Interdepartamental per a l’aplicació del Pacte, integrada per un representant amb rang mínim 

de director general de cadascun dels departaments competents. Serà presidida per la secretària d’Habitatge. 

 

A proposta de la Comissió de Seguiment, es podran crear comissions de treball especifiques en matèries del Pacte que incorporaran les parts 

signants i els representants departamentals afectats. Podran incorporar, quan es consideri necessari, experts externs. Aquestes comissions 

elevaran les seves propostes a la Comissió de Seguiment  

 

Barcelona, 18 juny de 2007. 
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REPTE 1  

Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves 
mitjançant la provisió d’un volum d’habitatge accessible suficient i d’ajuts al pagament de l’allotjament. 

 
 

REPTE 2  
Millorar les condicions del parc d’habitatges, 

mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis. 
 
 

REPTE 3  
Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, 

mitjançant mesures d’accessibilitat i de suport econòmic. 
 
 

REPTE 4 
Prevenir l’exclusió social residencial, 

mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al pagament de l’habitatge, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió. 
 
 

REPTE 5 
Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades, 

mitjançant l’eradicació del fenomen del sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l’infrahabitatge. 
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REPTE 1 
 
 

Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves   
mitjançant la provisió d’habitatge accessible i d’ajuts al pagament de l’allotjament.  
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REPTE 1 
 Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves   

mitjançant la provisió d’habitatge accessible i d’ajuts al pagament de l’allotjament,  
 

 

OBJECTIU 1.1 Mobilitzar sòl per a 250.000 habitatges amb protecció oficial 
 
Aquests sòls han de provenir de: 
.Sòls municipals. Patrimonis Públics de Sòl i Habitatge. 
.Sòls municipals. Sòls Dotacionals.  
.Sòls del Pla de Sòl INCASÒL, directes o en concertació INCASÒL-privats. 
.Sòls de reserves Llei Urbanisme de Catalunya. 
.Sòls de reserves Llei Dret Habitatge. 
.Sòls lliures subvencionats. 
.Sòls d’altres administracions o empreses públiques. 

ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 
 
Acció 1.1 Inventariar els sòls mobilitzables 
 

 

 
1. La Generalitat de Catalunya, conjuntament amb l’administració local, establirà un sistema 
d’informació permanent i transparent de la localització dels sòls de titularitat pública, i de les 
reserves de sòl per a habitatge amb protecció oficial, basat en les següents fonts: (Vegeu Annex 
1). 
 

a) El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge  durant l’any 2007 determinarà i localitzarà en el 
territori l’estoc existent de sòl per a habitatge amb protecció oficial, i mantindrà oberta la 
línia d’actualització d’aquesta informació al llarg de la durada d’aquest Pacte. 
 
b) S’establirà un acord de coordinació de les actuacions dels ajuntaments amb la DG de 
Promoció d’Habitatge  per a conèixer, de forma estable i regular, les disponibilitats de sòl 
dels Patrimonis Públics de Sòl i Habitatge, dels sòls patrimonials i dels sistemes 
dotacionals municipals. 
 
c) L’Institut Català del Sòl i els altres promotors públics de sòl es comprometen a 
informar de forma permanent sobre la localització dels sòls per a habitatge amb protecció 
oficial de què disposin. 
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mitjançant la provisió d’habitatge accessible i d’ajuts al pagament de l’allotjament,  
 

 

ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 
 
Acció 1.2 Territorialitzar les necessitats potencials de sòl 
 

 

 
2. El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, en coordinació amb els Plans Territorials i el 
Planejament Director, establiran i territorialitzaran les necessitats de sòls per a habitatges amb 
protecció oficial, d’acord amb les necessitats d’habitatge de la població. 
 
3. Els ajuntaments, individualment o de forma consorciada o convinguda en àmbits 
supramunicipals,  en els Plans Locals d’Habitatge  que elaboraran per conveniar finançament 
per a les polítiques d’habitatge municipals amb la Generalitat de Catalunya, preveuran les 
estratègies de sòl adequades a les necessitats municipals d’habitatge amb protecció oficial a mig i 
llarg termini. En aquestes previsions, els ajuntaments faran constar l’estratègia de reserves de sòl 
per a habitatge amb protecció oficial exigibles en els nous planejaments previstos, o en el sòl urbà 
consolidat; les obtencions previstes de sòls mitjançant cessió urbanística; les compres de sòl 
directes o mitjançant l’exercici dels drets de tempteig i retracte; i les previsions de sòls dotacionals 
que preveuen posar a disposició de les necessitats del municipi. El còmput d’aquests sòls haurà 
de ser coherent amb les necessitats d’habitatge amb protecció oficial municipal.  
 
4. La Generalitat i les diputacions donaran suport als ajuntaments en l’elaboració dels Plans 
Locals d’Habitatge, i col·laboraran en la implementació de les polítiques d’adquisició o expropiació 
de sòl que hagin de dur a terme els municipis per atendre el compromisos del punt anterior. 
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Acció 1.3 Agilitar els procediments per a l’obtenció i urbanització 
de sòl per a Habitatges amb protecció oficial 

 

 
5. D’acord amb els Ajuntaments, la Generalitat, mitjançant la direcció general d’Urbanisme, es 
compromet a establir sistemes d’agilització dels tràmits urbanístics, com ara la declaració de 
Sector d’Urbanització Prioritària. En qualsevol cas, es considerarà Sector d’Urbanització 
Prioritària tot àmbit de planejament en el què es dediqui, com a mínim, el 60% del sostre 
residencial de nova implantació a habitatge amb protecció oficial. 
 
6. L’Institut Català del Sòl intervindrà com a administració actuant per al desenvolupament de 
sòls municipals i privats amb presència d’habitatge amb protecció oficial, quan així li demanin 
cooperatives, fundacions, entitats financeres, promotors públics, promotors socials i promotors 
privats, actuant conjuntament amb ells. 
 
7. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a garantir la tramitació accelerada dels 
Sectors d’Urbanització Prioritària als plens municipals i a la Comissions d’Urbanisme. 
 
8. Amb la finalitat d’adaptar els instruments de planejament urbanístic a l’elevada demanda 
d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya, cadascú dels Departaments de la Generalitat 
amb competències relacionades amb el planejament urbanístic es comprometen a 
desenvolupar formes integrades de tramitació a fi d’agilitar l’aprovació i també la posterior 
execució del planejament.  
 
9. Amb la finalitat d’adaptar els instruments de planejament urbanístic a l’elevada demanda 
d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya, els ajuntaments es comprometen a fixar terminis 
d’urbanització i edificació en tots els seus instruments de planejament, i a adoptar els mecanismes 
previstos en la legislació urbanística un cop transcorrin els terminis prefixats sense que la iniciativa 
privada hagi impulsat l’execució. 
 
10. Amb la finalitat d’adaptar els instruments de planejament urbanístic a l’elevada demanda 
d’habitatges amb protecció oficial de Catalunya, els propietaris privats de sòl de reserva per a 
la construcció d’habitatge amb protecció oficial es comprometen a desenvolupar-los amb 
celeritat o a cedir el seu desenvolupament a altres promotors públics o privats que garanteixin la 
seva immediata execució. 
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11. La Generalitat es compromet a definir, d’acord amb la Llei pel Dret a l’Habitatge, les 
característiques del promotor social per tal d’establir els criteris per els quals podran participar en 
els concursos d’adjudicació o d’alienació de sòls públics, o de construcció d’habitatge amb 
protecció oficial.   
 
12. La Generalitat,  les diputacions i els ajuntaments es comprometen a establir un sistema 
transparent per a les adjudicacions de sòls de titularitat pròpia als promotors socials. 
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Acció 1.4 Ampliar i reforçar el Pla de Sòl de l’INCASÒL 

 

 
13. La Generalitat, mitjançant l’Institut Català del Sòl, es compromet a ampliar geogràficament i 
temporalment l’abast del Pla de Sòl a Mig i Llarg Termini, per atendre els objectius de 
construcció d’habitatges amb protecció oficial d’aquest Pacte Nacional, fent-lo coherent amb el Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge, el Plans Territorials, i d’acord amb els ajuntaments. 
 
14. La Generalitat, mitjançant l’Institut Català del Sòl es compromet a desenvolupar un 
Programa Immediat de Gestió de Sòls en reserves d’habitatge amb protecció oficial, per atendre 
els objectius de construcció d’habitatges protegits en la primera fase d’aquest Pacte Nacional, 
identificant el sectors i aplicant els instruments de política de sòl i habitatge previstos en la Llei de 
Urbanisme, simplificant o reduint els tràmits de gestió. 
 
15. La Generalitat reforçarà els equips necessaris i crearà un àrea interna de l’Institut Català del 
Sòl per impulsar i coordinar el Pla de Sòl, adquirint o concertant els sòls identificats, activant els 
instruments urbanístics necessaris i concertant amb els ajuntaments la gestió. 
 
16. Per al desenvolupament d’aquests sectors, la Generalitat farà ús de la declaració de Sectors 
Urbanització Prioritària o de l’Adquisició de Sòl. Podrà fer intervenir a operadors privats en la 
gestió d’aquests sectors, mitjançant concursos amb sistema “claus en mà” que garanteixin la 
finalitat social de l’actuació, en els que podran participar els promotors públics, privats o socials, o 
les societats mixtes que es creïn amb aquesta finalitat.  
 
17. La Generalitat establirà el marc financer adequat per a fer viable les estratègies de producció 
de sòl dels plans de sòl de l’Institut Català del Sòl, mitjançant un contracte-programa específic. 
 
18. En tots els consorcis generats en el si dels plans de sòl de l’Institut Català del Sòl, convenis 
entre l’Institut Català del Sòl i ajuntaments o privats, el percentatge mínim del sostre destinat a 
habitatge amb protecció oficial serà del 60%. En el nou sòl propi mobilitzat, l’Institut Català del 
Sòl destinarà a habitatge amb protecció oficial entre el 60% i el 75% del sostre. 
 
19. L’Institut Català del Sòl fixarà una metodologia per posar en el mercat dels promotors privats 
amb o sense ànim de lucre, els sòls que no destini a la construcció directa d’habitatges. 
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Acció 1.5 Incrementar la disponibilitat de sòls municipals per a 
habitatges amb protecció oficial 
 

 

 
20. Els ajuntaments es comprometen a incrementar el sòl amb destí a habitatge amb protecció 
oficial previst en els instruments de planejament.   
  
21. La Generalitat es compromet a crear des de la direcció general de Promoció de l’Habitatge, 
una Oficina de Suport Tècnic als ajuntaments per a la constitució i la gestió dels Patrimonis 
Municipals de Sòl i Habitatge. 
 
22. Els ajuntaments, en els sòls integrants dels Patrimonis Públics de Sòl i Habitatge, prioritzaran 
els sistemes d’adjudicació en concessió administrativa o en dret de superfície, per tal d’assegurar 
la permanència a llarg termini de la titularitat municipal d’aquests sòls. 
 
23. Els ajuntaments, amb el suport financer de la Generalitat, es comprometen a augmentar els 
sòls per a habitatge dotacional, on es combini la producció d’equipaments i la d’habitatge en 
règim de lloguer.  
 
24. Els ajuntaments es comprometen a destinar a habitatge amb protecció oficial  entre el 50% i 
el 75% del sostre generat en nous sòls municipals mobilitzats. I, en el cas de requalificacions de 
sòls urbans d’altres usos, entre el 75 i el 100%. 
 
25. La Generalitat i els Ajuntaments vetllaran perquè les densitats i edificabilitats previstes en el 
planejament siguin les adients per les tipologies d’habitatges amb protecció oficial. Les 
modificacions de planejament dirigides estrictament a l’ajust del paràmetre de la densitat per 
aquesta finalitat gaudiran d’un tràmit preferent en les Comissions Territorials d’Urbanisme. 
 
26. Els ajuntaments es comprometen a considerar en el seu planejament que les finques incloses 
en els Registres de Solars puguin passar al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge per al seu destí 
específic a les polítiques d’habitatge amb protecció oficial. 
 
27. Els ajuntaments es comprometen a executar programes específics d’actuació per a la 
detecció d’edificis d’habitatge en mal estat i abandonats o en situació d’utilització anòmala per a 
destinar-los a habitatge de protecció oficial. 
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Acció 1.6 Mobilitzar els sòls d’altres administracions  i empreses 
públiques per destinar-los a habitatges amb protecció oficial. 
 

 

 
28. La Generalitat propiciarà la signatura de convenis amb altres administracions i empreses 
públiques no municipals, per a la posada en el mercat del lloguer protegit, de sòls i habitatges en 
desús. En aquests sòls es podran construir habitatges amb protecció oficial en dret de superfície, 
sense que el titular perdi la propietat. 
 

 
Acció 1.7 Concedir ajuts per a la compra i urbanització de sòl 
destinat a habitatges amb protecció oficial 

 

 
29. La Generalitat es compromet a augmentar les seves subvencions i a establir una línea de 
préstec a tipus zero per al finançament de l’adquisició o urbanització de sòl, o la compra d’edificis, 
amb destinació habitatge amb protecció oficial, prioritzant les actuacions de les empreses 
promotores públiques. 
 
30. La Generalitat es compromet a establir un acord amb les Caixes d’Estalvis de Catalunya per 
a la creació d’una línia de crèdit preferencial per als promotors que comprin sòl per a habitatge 
amb protecció oficial, vinculada a la seva executivitat en un termini prefixat. 
 
31. La Generalitat, per tal de donar la màxima transparència a les adjudicacions de sòls per a la 
construcció d’habitatges amb protecció oficials, es compromet a crear uns indicadors de referència 
periòdics de costos de transformació de sòl i de preus màxims de repercussió, segons tipus de 
sòls, zones geogràfiques i tipologies d’habitatge. (Vegeu annex 3). 
 
32. Els ajuntaments, en els processos d’adjudicació de sòls públics obtinguts per cessió 
obligatòria, podran puntuar favorablement les propostes de construcció d’habitatges amb protecció 
oficial plantejades pels propietaris originaris d’aquests sòls.  
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OBJECTIU 1.2 Construir 160.000 habitatges amb protecció oficial, dels quals 50.000 en 4 anys.   
 
Aquests habitatges seran, com a mínim en un 40%, de lloguer: 
. a 10 anys 
. a 25 anys 
. de més llarga durada, 
 
I, en un 60%, de compra: 
. en Règim Especial 
. en Règim General 
. de Preu Concertat 
. de Preu Concertat de Catalunya 
. de Lloguer amb Opció de Compra 
 
Els de lloguer, inclouran: 
. Habitatges d’urgència, de curta durada 
. Habitatges dotacionals, de durada intermèdia 
. Habitatges universitaris 
 
 
Acció 1.8 Territorialitzar les necessitats potencials d’habitatge 
 

 

 
33. El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge establirà i territorialitzarà les necessitats d’habitatges 
amb protecció oficial de la població. 
 
34. El Pla Territorial Sectorial d’Habitatge tindrà en consideració les anàlisis efectuades pels 
diferents Departaments de la Generalitat i, especialment per l’Observatori de la Joventut i  
l’Observatori de la Immigració. 
 
35. Els ajuntaments, mitjançant els Plans Locals d’Habitatge determinaran les necessitats actuals 
i potencials d’habitatge amb protecció oficial de llurs poblacions respectives. 
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Acció 1.9 Establir fórmules de compromís per a la promoció 
d’habitatges amb protecció oficial 
 

 

36. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a incrementar la promoció d’habitatge amb 
protecció oficial, en col·laboració amb els agents privats, per assolir els objectius establerts en 
aquest Pacte. 
 
37. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a concentrar la seva activitat promotora 
directa d’habitatges amb protecció oficial en les modalitats de lloguer, i de venda adreçada a les 
llars amb ingressos més baixos.  
 
38. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a mobilitzar el seu patrimoni immobiliari en 
desús i destinar-lo a habitatges de lloguer i de venda, adreçats a les llars amb ingressos més 
baixos.   
 
39. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a agilitar els tràmits administratius per a la 
concessió de llicències d’edificació i de primera ocupació en la promoció dels habitatges amb 
protecció oficial.  
 
40. La Generalitat, per tal de donar la màxima transparència a les decisions de regulació dels 
preus màxims dels habitatges amb protecció oficial, es compromet a crear uns indicadors de 
referència periòdics de costos de la construcció per zones i tipologies d’habitatge. (Vegeu annex 3) 
 
41. Els promotors privats es comprometen a col·laborar amb els ajuntaments en la promoció i 
construcció dels habitatges destinats a polítiques socials que es derivin de les necessitats 
previstes en els Plans Locals d’Habitatge. 
 
42. Els promotors privats propietaris de sòls que s’hagin de destinar a habitatges amb protecció 
es comprometen a edificar-los en el més breu temps possible, no exhaurint els terminis legals, o a 
transferir-los a altres operadors interessats en la promoció d’aquest tipus d’habitatges. 
 
43. Els ajuntaments es comprometen a establir mecanismes de control, seguiment i, en el seu 
cas, sanció per a que els sòls que s’han de destinar a habitatge amb protecció oficial s’edifiquin 
dins els terminis legals marcats per la Llei d’Urbanisme. 
 
44. La Generalitat es compromet a crear un fons per a finançar les expropiacions de sòls que 
portin a terme els ajuntaments per incompliment dels terminis d’edificació previstos en la Llei 
d’Urbanisme.  
 
45. La Generalitat, els ajuntaments i els promotors socials es comprometen a estudiar la 
promoció d’habitatge social sota nous models de gestió, participació i règim de tinença, com les 
cooperatives d’ús. 
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46. La Generalitat es compromet a instrumentar un acord de concertació entre operadors 
públics i privats per a la promoció-gestió de parcs de lloguer social. 
 
47. La Generalitat es compromet a implementar noves formes de gestió del parc de lloguer públic 
en concertació amb el sector privat.  
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Acció 1.10 Augmentar el finançament públic de la promoció de 
lloguer protegit i millorar-ne la fiscalitat 

 

 
48. La Generalitat es compromet a negociar amb l’Estat la modificació de les condicions de 
finançament dels habitatges amb protecció oficial, adequant-lo a les condicions més favorables del 
mercat financer lliure. 
 
49. La Generalitat es compromet a incrementar el finançament públic per a la promoció 
d’habitatges de lloguer amb protecció oficial; preferentment per a l’habitatge de lloguer de llarga 
durada, lloguer de durada intermèdia, lloguer amb opció a compra, i altres formes de cessió d’ús. 
 
50. La Generalitat es compromet a aplicar totes les avantatges a la promoció d’habitatge de 
lloguer o a la rehabilitació d’habitatges existents als habitatges destinats a l’allotjament d’acollida, i 
a l’allotjament de treballadors temporers. 
 
51. La Generalitat es compromet a instrumentar un sistema de finançament público-privat per 
desenvolupar la promoció d’habitatge de lloguer, en dret de superfície o règim de concessió dels 
sòls públics, que contempli els problemes de risc d’impagament i de gestió, esdevenint llogatera 
dels habitatges que promoguin agents privats. 
 
52. L’Institut Català de Finances, les Caixes d’Estalvis de Catalunya, i les entitats bancàries 
signants d’aquest Pacte es comprometen a establir un sistema de finançament privilegiat per a la 
promoció de lloguer amb protecció oficial, promogut i gestionat per promotors privats, que compti 
amb la cobertura de risc d’impagament i de gestió per part de la Generalitat de Catalunya, previst 
en el punt anterior. 
 
53. La Generalitat es compromet a revisar les zones de preus pel que fa al lloguer. (Vegeu Annex 
3). 
 
54. La Generalitat es compromet a negociar amb l’Administració de l’Estat la reducció de l’IVA 
aplicat a la promoció d’habitatges amb destí lloguer. (Vegeu annex 2) 
 
55. La Generalitat es compromet a estudiar altres modificacions fiscals en relació a la promoció 
d’habitatges amb destí lloguer. (Vegeu annex 2) 
 
56. Les caixes d’estalvis es comprometen a complir els compromisos adquirits en els convenis 
signats amb l’Administració de l’Estat en l’àmbit del finançament privilegiat per a les promocions de 
lloguer amb protecció oficial. 
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Acció 1.11 Millorar les condicions jurídiques dels habitatges amb 
protecció oficial 
  

 
57. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge, que estableix el règim jurídic dels habitatges amb 
protecció oficial a Catalunya. 
 
58. La Generalitat es compromet a realitzar una revisió de les condicions de permanència dels 
inquilins en els habitatges del parc públic de lloguer. 
 

 
Acció 1.12 Creació de la figura d’habitatges de preu concertat de 
Catalunya, de preu intermedi entre el Preu Concertat actual i el 
preu del mercat lliure. 

 

 
59. La Generalitat es compromet a establir una figura pròpia d’habitatge amb protecció oficial de 
venda a Catalunya amb finançament públic; establint mòduls i preus màxims de venda segons 
tipus de sòls i zones geogràfiques. 
 
60. La Generalitat i les entitats financeres catalanes es comprometen a establir un finançament 
preferent per als compradors dels habitatges amb protecció oficial de venda, amb tipus d’interès fix 
i quotes creixents. 
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Acció 1.13 Controlar les transmissions d’Habitatges amb protecció 
oficial 
 

 

 
61. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge i el Decret de desplegament que estableixen el 
sistema de Registre de Sol·licitants d’Habitatge, per a l’adjudicació dels nous habitatges amb 
protecció oficials a Catalunya. 
 
62. Els col·legis de notaris es comprometen a controlar i notificar les transmissions d’habitatges 
de protecció oficial. 
 
63. La Generalitat es compromet a explicitar i detallar amb la màxima transparència els criteris 
d’adjudicació, i a establir un sistema d’indicadors per fer el seguiment de com evoluciona l’accés 
dels diversos col·lectius al parc d’habitatge amb protecció oficial. 
 
64. La Generalitat, conjuntament amb els ajuntaments,  es comprometen a establir uns criteris 
equitatius a tot el territori per a l’adjudicació d’habitatges amb protecció, amb criteris supralocals i 
de solidaritat interterritorial.  
 
65. La Generalitat i els ajuntaments de la Regió Metropolitana de Barcelona (Àmbit 
Metropolità de set comarques) es comprometen a coordinar les adjudicacions dels habitatges 
amb protecció oficials en el seu àmbit territorial, seguint el model del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge.  
 
66. La Generalitat es compromet a descentralitzar la gestió i les segones adjudicacions 
d’habitatges del parc públic, cap als promotors públics, les Oficines Locals d’Habitatge, les Borses 
de Mediació Social i les Borses Joves que ho sol·licitin, per tal d’assegurar una major agilitat en els 
processos. El grau de descentralització es conveniarà amb cada una d’elles. 
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Objectiu 1.3. Mobilitzar i posar en el mercat de lloguer social: 
 

- 62.000 habitatges del parc desocupat, dels quals 22.000 en quatre anys 
 

 
Acció 1.13. Consolidar el sistema de foment de conversió del parc 
privat d’habitatges cap al lloguer social 
 

  
67. La Generalitat es compromet a augmentar els nombre d’ajuts a l’activació dels habitatges 
desocupats amb destí a lloguer social. 
 
68. La Generalitat, els ajuntaments i les diputacions es comprometen a consolidar, augmentar 
el finançament i fer extensives a tot el territori les Xarxes de Mediació per al Lloguer Social i de 
Borses Joves d’Habitatge, amb l’objectiu de prestigiar els avantatges del lloguer social. 
 
69. La Generalitat i els municipis es comprometen a executar un pla per a difondre el programa 
de lloguer social per prestigiar el lloguer i per a donar a conèixer els avantatges i garanties per als 
propietaris que posin els seus pisos al mercat de lloguer. 
 
70. La Generalitat i els municipis es comprometen a facilitar la rehabilitació d’habitatges buits, 
ajudant els seus propietaris en la realització de les obres, per tal que els posin en lloguer a un preu 
assequible. 
 
71. La Generalitat, mitjançat ADIGSA, la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social i la Xarxa de 
Borses Joves d’Habitatge, coordinada per la Secretaria de Joventut, es compromet a consolidar el 
sistema de cessió d’habitatges amb destí a lloguer social. 
 
72. Els ajuntaments es comprometen a algun tipus d’ajut fiscal als propietaris que lloguin el seu 
pis a través de la Xarxa de Mediació de Lloguer Social o de la Xarxa de Lloguer Jove. (Vegeu 
annex 2). 
 

 
Acció 1.14. Establir un sistema d’avals públics al lloguer 
 

  
73. La Generalitat aprova un sistema d’aval universal al lloguer per a tots el contractes que es 
signin a Catalunya que no exigeixin al llogater cap garantia addicional a la fiança obligatòria.   
 

 
Acció 1.15. Millorar la fiscalitat del lloguer privat dels petits 
propietaris 

  
74. La Generalitat es compromet a negociar amb l’administració Central les millores fiscals 
necessàries per al lloguer dels petits propietaris. (Vegeu annex 2).  
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OBJECTIU 1.4  Promoure l’accés a l’habitatge mitjançant ajuts directes a 140.000 famílies, (60.000 en quatre anys) 
  
Aquestes ajudes podran ser: 
 
40.000 ajuts al lloguer del primer habitatge, ( 30.000 en quatre anys), 
  
I 100.000 ajuts a la rehabilitació o a la compra del primer habitatge, o préstecs per a la emancipació, (30.000 en quatre anys) 
 
   
 
Acció 1.16. Estabilitzar el sistema d’ajuts al pagament del lloguer 
com a fórmula de suport a l’accés a l’habitatge dels joves 
 

  
75. Aprovació de la Llei el Dret a l’Habitatge  que obliga a l’establiment d’un sistema d’ajuts al 
pagament del lloguer i a la seva consideració com a prestació social. 
 
76. La Generalitat es compromet a establir mecanismes per agilitar la concessió dels ajuts al 
lloguer. 
 
77. La Generalitat es compromet a portar davant el Ministeri d’Economia la exempció fiscal dels 
ajuts al lloguer. (Vegeu annex 2) 
 
78. La Generalitat es compromet a explicitar i detallar amb la màxima transparència els criteris 
d’adjudicació dels ajuts al lloguer, i a establir un sistema d’indicadors per fer el seguiment de com 
evoluciona l’accés dels diversos col·lectius al sistema d’ajuts. 
 

 
Acció 1.17 Potenciar els ajuts a la rehabilitació com a instrument 
per al primer accés a l’habitatge 
 

  
79. La Generalitat es compromet potenciar i reforçar els ajuts a la rehabilitació en el cas de primer 
accés a l’habitatge, de compra o de lloguer. 
 

 
Acció 1.18 Establir un marc efectiu per ajudar al primer accés a 
l’habitatge amb ajuts directes a la compra  
 

  
80. La Generalitat es compromet establir un marc efectiu per ajudar al primer accés a l’habitatge 
amb ajuts directes a la compra, especialment per als col·lectius amb ingressos més baixos, o amb 
risc d’insolvència per modificacions en les condicions dels préstecs hipotecaris. 
 
81. Les caixes d’estalvi  de Catalunya es comprometen a publicitar els productes preferencials 
per a la compra d’habitatges amb protecció oficial conveniats amb la Generalitat. 
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Acció 1.19 Reforç del sistema de préstecs per a l’emancipació. 
 

 
82. La Generalitat es compromet a incrementar la dotació del sistema de crèdits per a 
l’emancipació juvenil en matèria d’habitatge.  
 
83. Les caixes d’estalvis de Catalunya  es comprometen a incrementar de forma substancial els 
préstecs a tipus fix en els préstecs hipotecaris a famílies amb ingressos baixos en la compra del 
primer habitatge. 
 

   
 

 
OBJECTIU 1.5 Aconseguir un parc suficient d’habitatges per a polítiques socials 
 
   
 
Acció 1.20. Garantir la creació d’un parc específic d’habitatges a 
un preu accessible a les famílies amb rendes més baixes i 
mitjanes 
 

  
84. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge , que establirà el principi de la Solidaritat Urbana 
 
85. Aprovació del Reglament de la Solidaritat Urbana,  en virtut del qual: 
 
o Els municipis de més de 3.000 habitants han d’anar augmentant el seu parc d’habitatges 

destinats a polítiques socials, fins arribar al 15% del parc d’habitatges principals, en un 
horitzó de 20 anys. 

 
o I la Generalitat es compromet a establir un fons de solidaritat econòmic específic per 

donar suport als municipis que acreditin dificultats especials per l’assoliment dels objectius 
fixats. Aquest fons també s’alimentarà de les quanties econòmiques que hauran d’aportar els 
ajuntaments que no compleixin les obligacions quinquennals previstes a la Llei pel Dret a 
l’Habitatge. (Vegeu annex 4). 

 
86. La Generalitat es compromet a fer extensiva a tots els municipis de Catalunya la possibilitat 
d’establir àrees de tempteig i retracte.  
 
87. La Generalitat es compromet a fer obligatori l’establiment del dret de tempteig i retracte a la 
totalitat dels municipis de més de 20.000 habitants. 
 
89. La Generalitat es compromet establir un fons de finançament per a finançar la possibilitat el 
dret a retracte. 
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90. La Generalitat,  els ajuntaments i els col·legis de notaris es comprometen a implementar un 
sistema d’informació a l’administració pública que possibiliti el dret a retracte. 
 
91. Els ajuntaments es comprometen a estudiar la modificació de les ordenances municipals per 
a permetre que els locals comercials (baixos, entresòls sense rendibilitat econòmica como a tals) 
que puguin obtenir la cèdula d’habitabilitat puguin canviar a ús residencial, destinant-los a 
Habitatges amb protecció oficial o en lloguer mitjançant la Xarxa de mediació per el Lloguer Social, 
o la Xarxa de Lloguer Jove. 
 

 



 

 
34 

 

Pacte Nacional per 
l’Habitatge 2007-2016 

 
 

REPTE 1 
 Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves 

  Necessitats d’habitatge amb ajut públic i formes d’atenció d’aquestes necessitats 

  2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total  

2011-16 
Total  

2007-16 
POBLACIÓ 1 7.200.000     7.600.000             8.200.000     

LLARS/ Necessitats                           

Noves llars amb necessitat habitatge 2 45.000 45.000 45.000 45.000 180.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 220.000 400.000 

Noves llars amb necessitat d'ajut públic 
per accedir a l'habitatge 3 

27.000 27.000 27.000 27.000 108.000 24.000 24.000 24.000 24.000 18.000 18.000 132.000 240.000 

Necessitats acumulades inicials 200.000     176.000        

Necessitats d'ajut públic acumulades 227.000 254.000 281.000 308.000 308.000 332.000 356.000 380.000 404.000 422.000 440.000 440.000 440.000 

HABITATGES/ atenció necessitats                           

Necessitats ateses amb ús d'habitatges del 
parc existent 4  

5.000 5.000 6.000 6.000 22.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 7.000 40.000 62.000 

Necessitats ateses amb ajuts al pagament 
del lloguer 

7.000 7.000 8.000 8.000 30.000 2.000 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 10.000 40.000 

Necessi tats ateses amb habitatges 
protegits de nova construcció 

10.000 12.000 13.000 15.000 50.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 20.000 110.000 160.000 

Necessitats ateses amb rotació del parc 
d'habitatges protegits 5 

    0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 20.000 20.000 

Necessitats ateses amb ajuts a la compra o 
a la rehabilitació del primer habitatge, o 
amb préstecs a l'emancipació 6 

5.000 7.000 8.000 10.000 30.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 13.000 70.000 100.000 

Atenció anual de necessitats 27.000 31.000 35.000 39.000 132.000 36.000 38.000 40.500 43.500 45.500 46.500 250.000 382.000 

Saldo de necessitats ateses 27.000 58.000 93.000 132.000   168.000 206.000 246.500 290.000 335.500 382.000     

Saldo necessitats no ateses 200.000 196.000 188.000 176.000 176.000 164.000 150.000 133.500 114.000 86.500 58.000 58.000 58.000 
1. Projeccions de població IDESCAT. Escenari Alt 
2. Saldo net entre desaparició de llars i formació de noves llars per matrimoni o per convivència, noves llars immigrades, i noves llars resultants de separacions. 
3. Llars amb ingressos inferiors a 6,5 vegades IPREM = 60% del total de noves llars  
4.  Mobilització d'habitatges desocupats o conversió de segones residències a primeres   
5.  Parc format per habitatges de lloguer protegit i per habitatges amb protecció oficial de compra de llarga durada o altres formes d'Habitatges amb protecció oficial de llarga durada. 
6.  Habitatges del mercat de segona mà, lliures, o ajuts a la rehabilitació del primer habitatge, o préstecs convinguts amb entitats financeres per a instal·lació en l'habitatge.
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REPTE 1 
 Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves   

Necessitats d’habitatge amb ajut públic i formes d’atenció d’aquestes necessitats  
 

Necessitats d'habitatge i instruments d'atenció I
 2007-2016
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REPTE 1. 
 Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves   

Necessitats d’habitatge amb ajut públic i formes d’atenció d’aquestes necessitats  

milions d'euros 2007 2008 2009 2010 
Total  

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total  

2011-16 
Total  

2007-16 

Necessitats ateses amb ús 
d'habitatges del parc existent 1  3 3 3 3 12 3 3 4 4 4 5 24 36 
Necessitats ateses amb ajuts al 
pagament de lloguer 2 17 34 54 75 181 81 86 91 95 100 104 557 738 

Necessitats ateses amb habitatges 
protegits de nova construcció 3 110 136 152 180 578 198 217 236 257 279 287 1.474 2.052 
Necessitats ateses amb ajuts a la 
compra o a la rehabilitació del primer 
habitatge 4 10 14 17 22 63 25 26 26 30 30 34 170 234 

Total atenció de necessitats 139 187 226 281 834 307 332 358 386 413 430 2.226 3.060 

Variació anual   34,3 21,0 24,1   9,3 8,2 7,6 7,9 7,1 4,0     
Compra i urbanització de  sòl 
residencial 139 150 160 170 619 180 190 205 220 240 260 1.295 1.914 

Variació anual   7,9 6,7 6,3   5,9 5,6 7,9 7,3 9,1 8,3     
Total REPTE 1 278 337 386 451 1.453 487 522 563 606 653 690 3.521 4.974 

Variació anual   21,1 14,6 16,7   8,0 7,2 7,7 7,7 7,8 5,6     
1. Valor unitari 500 euros, ja que els ajuts de 6.000 euros només representen el 20%  del total, amb increment anual de l’IPC. 
2. Valor unitari, 2.400 euros, amb increment anual de l’IPC. AJUTS ACUMULATIUS 
3. Valor unitari, 10.000 euros, atès que els habitatges de lloguer suposen el 40% dels casos, amb increment anual de l’IPC 

4. Valor unitari, 2.000 euros, amb increment anual de l’IPC 
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REPTE 1. 
 Millorar l’accés a l’habitatge, especialment dels joves   

Preparació de sòl per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial  

Sòl, en nombre d’habitatges 
potencials                                              

2007 
Compromís/objectius disponibilitat          

2010 
compromís/objectius disponibilitat                    

2016 

   

Sòl per a HABITATGES AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL 

detall, annex 1  
Sòl per a HABITATGES AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL  
Sòl per a HABITATGES AMB 

PROTECCIÓ OFICIAL 

1. Pla de Sòl INCASÒL  25.000  50.000  100.000 

2. Reserves de sòl de la Llei 
Urbanisme   50.000  70.000  100.000 

2.1 Plans Generals         

2.2 Planejament derivat          

3. Sòls municipals. Patrimonis 
Públics de Sòl i Habitatge.  

 
7.000 

 
 10.000  20.000 

3.1Sòls 10% aprofitament          

3.2 Sòls dotacionals          

3.3 Reserves en sòl urbà 
consolidat. 

         

4. Sòl d’altres 
administracions/empreses 
públiques 

     5.000  
 

 10.000 
 

5. Sòls lliures subvencionats    3.000   5.000   20.000 

TOTAL PACTE NACIONAL 
HABITATGE  85.000  140.000  250.000 

 
Les xifres d’aquest quadre són estrictament orientatives, el detall de l’any 2007 s’adjuntarà en l’Annex 1 
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REPTE 2 
 
 
 

Millorar les condicions del parc d’habitatges, 
mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis. 
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Repte 2.  
Millorar les condicions del parc d’habitatges, 

mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis. 
 

     

ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 

   
 
OBJECTIU 2.1. Rehabilitar i millorar 300.000 habitatges, dels quals, 199.000 en quatre anys, mitjançant: 
 

- ajut públic per a fer obres en 247.000 habitatges,  
- intervenció 48.000 habitatges del parc públic  
- remodelació de barris que afectaran 5.000 habitatges 
 

   
 
2.1. Potenciar i consolidar el Pla de Rehabilitació 
d’Habitatges de Catalunya  
 

  
92. Creació de l’Agència de la Rehabilitació i Millora del Parc d’Habitatges de Catalunya. 
 
93. La Generalitat es compromet a incrementar la dotació pressupostària del Pla de Rehabilitació de 
Catalunya, i agilitzar la tramitació, concessió i pagament efectiu dels ajuts a la rehabilitació. 
 
94. La Generalitat es compromet a donar suport als ajuntaments per executar plans de rehabilitació en àrees 
que requereixen una atenció especial. 
 
95. Els ajuntaments es comprometen a agilitzar la tramitació de les llicències d’obres de rehabilitació. 
 
96. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge que preveu l’establiment de convenis de rehabilitació que 
poden fixar criteris per fer viables les intervencions de rehabilitació en edificis existents. 
 
97. La Generalitat es compromet a negociar amb l’Administració de l’Estat la revisió de la fiscalitat en matèria 
de rehabilitació d’habitatges. (Vegeu annex 2).  
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Repte 2.  
Millorar les condicions del parc d’habitatges, 

mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis. 
 

     

ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 

 
98. La Generalitat,  conjuntament amb el Gremi de Constructors i els Col·legis professionals es 
comprometen a elaborar un catàleg de bones pràctiques de rehabilitació d’edificis d’habitatges. 
 

 
2.2 Reforçar els Programes de Remodelació de Barris i 
establir mecanismes de prevenció de la degradació en 
els barris 
 

  
99. La Generalitat,  a través de l’Agència de la Rehabilitació i la Millora del Parc d’Habitatges de Catalunya, 
es compromet a realitzar estudis de barris i àrees en risc de degradació.  
 
100. La Generalitat,  mitjançant l’INCASÒL, i d’acord amb els ajuntaments, es compromet a reforçar i ampliar 
el Programa de Remodelació de Barris amb edificis amb problemes estructurals que exigeixen enderroc i 
substitució o gran rehabilitació. 
 

 
2.3 Mantenir els compromisos d’inversió en el parc 
públic d’habitatges 
 

  
101. La Generalitat, mitjançant ADIGSA, es compromet al manteniment i finalització del Pla d’Obres en els 
barris de gestió pública. 

 
2.4. Establir el sistema d’Inspecció Tècnica dels Edificis  
 

  
102. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge  que preveu a l’establiment d’un sistema d’Inspecció Tècnica 
dels Edificis.  
 
103. Aprovació del Decret d’Instauració de la Inspecció Tècnica dels Edificis.   
 
104. La Generalitat i els Col·legis Professionals d’Arquitectes i Aparelladors es comprometen a 
col·laborar en l’establiment del sistema d’Inspecció Tècnica d’Edificis, i del seu pla d’execució en funció de 
l’antiguitat de l’edificació. 
 
105. La Generalitat es compromet a finançar la realització d’estudis preventius de l’estat de conservació dels 
edificis en els barris i àrees en risc, mitjançant convenis amb ajuntaments o empreses municipals.  
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Repte 2.  
Millorar les condicions del parc d’habitatges, 

mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis. 
 

     

ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 

 
106. La Generalitat es compromet a seguir finançant la realització dels Tests de l’Edifici necessaris per 
sol·licitar ajuts a la rehabilitació, fins al moment que entrin en vigor les Inspeccions Tècniques Obligatòries 
d’edificis. 
 

 
OBJECTIU 2.2. Garantir l’habitabilitat del parc d’habitatge 
 
   
 
2.5. Controlar l’habitabilitat del parc d’habitatge 
 

  
107. Aprovació del Decret d’Habitabilitat. 
 
108. La Generalitat i els Col·legis Professionals d’Arquitectes i Aparelladors es comprometen a establir 
un sistema de control efectiu de les condicions d’habitabilitat dels habitatges. 
 
109. La Generalitat, conjuntament amb els Notaris i Registradors, els Administradors de Finques i els 
Agents Immobiliaris es comprometen a controlar la compravenda i el lloguer d’entitats que no tenen cèdula 
d’habitabilitat. 
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OBJECTIU 2.3 Millorar l’accessibilitat física al parc d’habitatge construït 
 
Mitjançant la concessió d’ajuts per a la instal·lació de 10.000 ascensors i itineraris practicables, que donen servei a 100.000 habitatges 
 
 
2.6. Dotar d’ascensor i d’itineraris practicables els 
edificis plurifamiliars 
 

  
110. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge  que preveu que tots els edificis plurifamiliars de més d’una 
planta, de nova construcció, disposin d’ascensor. 
 
111. La Generalitat i els municipis es comprometen a finançar la instal·lació d’ascensors i itineraris 
practicables, dins de les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació establertes en els Plans o programes de 
rehabilitació. 
 

 
2.7. Garantir la practicabilitat dels habitatges 

  
112. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge que preveu que tots els habitatges de nova construcció, 
hagin de ser practicables. 
 
113. La Generalitat es compromet a finançar la millora de la mobilitat interior dels habitatges construïts, dins 
de les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació establertes en els Plans o programes de rehabilitació. 
 

   
 
OBJECTIU 2.4. Millorar la sostenibilitat del parc d’habitatges. 
 
   
 
2.8. Introduir criteris d’eficiència energètica en el  parc 
d’habitatges 

  
114. La Generalitat, a través de l’Agència de la Rehabilitació i la Millora del Parc d’Habitatges, i en conveni 
amb els col.legis professionals, es compromet a comprovar els resultats de l’aplicació del Decret 
d’Ecoeficiència Energètica dels Edificis. 
 
115. La Generalitat es compromet a incrementar els ajuts destinats a millorar l’eficiència energètica dels 
edificis i habitatges. 
 
116. La Generalitat, conjuntament amb els ajuntaments,  es compromet a executar un pla de difusió dels 
avantatges socioambientals i d’estalvi energètic d’aquest tipus de rehabilitació. 
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117. La Generalitat i els Gremis de Constructors potenciaran el desenvolupament de cursos de formació 
específica per a professionals de la instal·lació i el manteniment de nous sistemes energètics. 
 

   
 
OBJECTIU 2.5. Millorar la qualitat de la nova construcció d’habitatges 
 
   
 
2.9. Reforçar els mecanismes de control de la qualitat en 
l’edificació 

  
118. Aprovació de la Llei pel Dret a l’Habitatge que estableix els requisits i condicions dels nous habitatges. 
 
119. La Generalitat es compromet Creació del Comité de Qualitat, Innovació i Sostenibilitat de Catalunya, 
i a potenciar la inversió en R+D per tal de reduir les emissions de CO2 de la construcció i rehabilitació 
d’habitatges 
 
120. La Generalitat conjuntament amb el Comité de Qualitat, Innovació i Sostenibilitat de Catalunya es 
compromet a instrumentar la implementació a Catalunya del Codi Tècnic de l’Edificació i l’aplicació de criteris 
de sostenibilitat en el disseny i construcció d’habitatges 
 
121. Els Municipis, els Col·legis d’Arquitectes i els col.legis d’aparelladors, reforçaran els controls de 
qualitat dels nous projectes d’habitatge. 
 

 
 
OBJECTIU 2.6. Impulsar l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments 
 
 
Acció 2.10 Potenciar la innovació en la concepció i 
disseny de l’habitatge des de la perspectiva de les 
dones, per tal de reconèixer-lo com a espai on es 
desenvolupen les necessitats bàsiques quotidianes 
d’atenció de la infància i de les persones en situació de 
dependència. 
 

  
122. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge  que inclou la promoció de la innovació en la concepció i 
disseny de l’habitatge en termes de flexibilitat per facilitar el treball domèstic i donar resposta als nous rols de 
gènere i a les variacions en l’estructura familiar. 
 
123. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge que inclou la promoció de la diversitat i la cohesió social en 
els barris i sectors residencials de les ciutats i pobles per a la prevenció de fenòmens de discriminació o 
assetjament per raons de gènere.  
 
124. Aprovació del Decret de Condicions d’Habitabilitat que recull la necessitat d’establir els criteris de 
gènere en tots els projectes d’habitatge. 
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Repte 2  
Millorar les condicions del parc d’habitatges, 

mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis. 

  2007 2008 2009 2010 
Total    

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

 2011-16 
Total  

2007-16 

Parc d'Habitatges 2001 3.314.155                         

Edificis plurifamiliars anteriors 1961 103.748                         

Necessitats de rehabilitació d'habitatges               

Habitatges necessitats rehabilitació2 300.000                         

Necessitat d'ajut 200.000                         
Habitatges necessitats adequació a la 
mobilitat3 100.000                   

Necessitat ajuts rehabilitació 300.000                         

INSPECCIONS EDIFICIS                           

Inspeccions d'Edificis 1.500 4.500 8.000 10.800 24.800 10.700 10.600 12.400 15.200 15.200 15.000 79.100 103.900 

TEDIs edificis 1.500 1.500 1.000 800 4.800 700 600 400 200 200 0 2.100 6.900 

ITV obligatòria edificis   3.000 7.000 10.000 20.000 10.000 10.000 12.000 15.000 15.000 15.000 77.000 97.000 

HABITATGES/ Atenció necessitats                   
Necessitats ateses amb els plans de 
Rehabilitació  45.000 40.000 40.000 40.000 165.000 20.000 17.000 15.000 10.000 10.000 10.000 82.000 247.000 

Ascensors 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 60.000 100.000 
Necessitats ateses amb  el Pla d'Obres 
ADIGSA 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 8.000 8.000         16.000 48.000 
Necessitats ateses amb els programes de 
Remodelació Barris INCASÒL 600 650 550 500 2.300 500 500 500 400 400 400 2.700 5.000 

TOTAL REPTE 2. Necessitats ateses 53.600 48.650 48.550 48.500 199.300 28.500 25.500 15.500 10.400 10.400 10.400 100.700 300.000 

Saldo de necessitats ateses 53.600 102.250 150.800 199.300 199.300 227.800 253.300 268.800 279.200 289.600 300.000 300.000 300.000 

Saldo de necessitats no ateses 246.400 197.750 149.200 100.700 100.700 72.200 46.700 31.200 20.800 10.400 0 0 0 
1. El 8,9% dels habitatges necessita una rehabilitació important. Estudi "L'habitatge a Catalunya". DMAH/Institut DEP. 2004 
2. El 63% dels habitatges amb necessitats de rehabilitació requereixen ajut públic. Estudi "L'habitatge s Catalunya". DMAH/Institut DEP. 2004 
3. El 2,8% dels habitatges  necessita adequació de mobilitat. Estudi "L'habitatge s Catalunya". DMAH/Institut DEP. 2004  
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Repte 2 
Millorar les condicions del parc d’habitatges, 

mitjançant el foment del manteniment i la rehabilitació dels edificis 

milions d'euros 2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

2011-16 
Total 

2007-16 

Necessitats ateses amb els plans de 
Rehabilitació  54 49 51 52 207 27 24 21 15 15 16 118 325 

Ascensors 15 15 16 16 62 16 17 17 17 18 18 102 164 

Necessitats ateses amb  el Pla d'Obres 
ADIGSA 62 65 66 68 261 53 51 50 48 48 20 270 531 

Necessitats ateses amb els programes 
de Remodelació Barris INCASÒL 50 55 56 57 219 59 60 62 63 65 66 375 594 

Total Repte 2. Milions euros 166 169 173 178 686 139 135 133 126 128 102 763 1.449 

Variació anual   1,9 2,4 2,4   -21,8 -2,9 -1,3 -5,5 1,5 -20,4     
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REPTE 3 
 

Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb 
discapacitat, 

mitjançant mesures d’accessibilitat i de suport econòmic. 
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REPTE 3  
Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, 

mitjançant mesures d’accessibilitat i de suport econòmic. 
 

   
  ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 
   
 
OBJECTIU 3.1. Garantir i allargar  l’autonomia  residencial de 35.000 llars de gent gran, mitjançant: 
 
- Ajuts al lloguer per a 20.000 llars 
- Habitatges dotacionals per a 15.000 llars 
 
 
 
Acció 3.1. Ajudar a fer front al cost de l’allotjament a la 
gent gran per a evitar la pèrdua de l’habitatge. 
 

  
125. La Generalitat es compromet a incrementar el nombre d’ajuts al pagament del lloguer a la gent gran. 
 
126. La Generalitat es compromet a deduir les despeses fixes per l’habitatge habitual dels ingressos que 
computen a l’hora de gaudir de la concessió de tots els serveis de la cartera de l’ICASS o que es regulin des 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania, mitjançant un sistema de copagament amb contraprestació per 
part dels usuaris. Com a despeses fixes s’entendran el 100% de la hipoteca, lloguers, IBI, despeses de 
comunitat, despeses bàsiques de subministraments, etc. 
 
127. La Generalitat i les institucions financeres es comprometen a estimular el desenvolupament i millora 
de hipoteques inverses i vitalicis que garanteixin l’allotjament de la gent gran amb l’autonomia adequada a 
cada cas.    
 
128. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a desenvolupar un programa de perrmuta i  cessió 
d’habitatges de persones grans per introduir-los en el mercat del lloguer social a canvi d’habitatges 
dotacionals adequats a les seves necessitats. 
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REPTE 3  
Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, 

mitjançant mesures d’accessibilitat i de suport econòmic. 
 

 
Acció 3.2. Estabilitzar el sistema d’ajuts al pagament del 
lloguer com a fórmula de suport al manteniment de 
l’habitatge per part de la gent gran 
 

  
129. Aprovació de la Llei el Dret a l’Habitatge  que obliga a l’establiment d’un sistema d’ajuts al pagament del 
lloguer i a la seva consideració com a prestació social, i aplicar-lo a les necessitats de les persones grans. 
 
 

 
Acció 3.3. Incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer per 
a la gent gran  
 

  
130. La Generalitat, els ajuntaments i els promotors públics i els promotors privats es comprometen a 
incrementar els objectius de promoció d’habitatge dotacional per a la gent gran. 
 

   
 
OBJECTIU 3.2. Millorar l’accessibilitat dels habitatges per a 35.000 persones amb discapacitat, mitjançant 
 
- Promoció de 5.000 habitatges amb protecció oficial, adaptats 
- Ajuts per a l’adaptació de 10.000 habitatges 
- Ajuts per instal·lació d’ascensors que donin servei a 20.000 habitatges  
 
   
 
Acció 3.4. Incrementar el parc d’habitatges accessibles 
 

  
131. Aprovació de la Llei pel Dret a l’Habitatge  que preveu que tots els edificis plurifamiliars de més d’una 
planta hagin de disposar d’ascensor.  
 
132. La Generalitat i els municipis es comprometen a finançar prioritàriament la instal·lació d’ascensors i 
itineraris practicables a la totalitat d’edificis de més de 3 plantes, on sigui tècnicament possible. 
 
133. La Generalitat es compromet a prioritzar les subvencions per a la millora de la mobilitat interior dels 
habitatges construïts i incrementar els ajuts del programa per a l’adaptació o accessibilitat d’habitatges per a 
persones amb discapacitat de ICASS. 
 
134. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a estudiar un pla de reallotjament de la gent gran i de 
les persones amb discapacitat, que eradiqui les situacions de manca d’accessibilitat a l’habitatge (aïllament 
social), tot tenint en consideració el seu arrelament a la comunitat.. 
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REPTE 3  
Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, 

mitjançant mesures d’accessibilitat i de suport econòmic. 

  2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total  

2011-16 
Total 

2007-16 
LLARS/Necessitats.         Cens 2001                         

Llars > 65 anys llogateres 115.000 117.000 120.000 122.000 122.000 124.000 125.000 126.000 128.000 13.000 132.000 132.000 132.000 
Llars > 65 anys llogateres, 
ingressos <2,5 IPREM 30.000 31.000 32.000 33.000 33.000 34.000 35.000 36.000 38.000 39.000 40.000 40.000 40.000 

Població amb discapacitat 2001 200.000                         
Població amb discapacitat, 
ingressos < 2,5 IMPREM. 2001 40.000                         

ACTUACIONS/ atenció necessitats Gent Gran                 
Necessitats ateses amb ajuts al 
lloguer  

3.000 4.000 4.000 4.000 15.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 5.000 20.000 

Necessitats ateses amb 
habitatges de lloguer dotacional 

500 500 900 900 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.200 12.200 15.000 

Atenció anual necessitats Gent 
Gran 

3.500 4.500 4.900 4.900 17.800 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.700 17.200 35.000 

Saldo de necessitats ateses  3.500 8.000 12.900 17.800 17.800 20.800 23.800 26.800 29.800 32.300 35.000 35.000 35.000 

Saldo necessitats no ateses 26.500 23.000 19.100 15.200 15.200 13.200 11.200 9.200 8.200 6.700 5.000 5.000 5.000 

ACTUACIONS/ Atenció anual necessitats Discapacitats                 
Necessitats ateses amb 
habitatges protegits adaptats (3%) 

300 400 400 400 1.500 500 550 600 600 600 650 3.500 5.000 

Necessitats ateses amb ajuts a 
l'adaptació de l'habitatge 

1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 10.000 

Necessitats ateses amb ajuts a la 
instal·lació d'ascensors 

2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 20.000 

Atenció anual necessitats 
Discapacitats 

3.300 3.400 3.400 3.400 13.500 3.500 3.550 3.600 3.600 3.600 3.650 21.500 35.000 

Saldo necessitats ateses  3.300 6.700 10.100 13.500 13.500 17.000 20.550 24.150 27.750 31.350 35.000 35.000 35.000 

Saldo necessitats no ateses 36.700 33.300 29.900 26.500 26.500 23.000 19.450 15.850 12.250 8.650 5.000 5.000 5.000 

Total Repte 3. Necessitats ateses 6.800 7.900 8.300 8.300 31.300 6.500 6.550 6.600 6.600 6.100 6.350 38.700 70.000 
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REPTE 3  
Millorar l’allotjament de la gent gran i de les persones amb discapacitat, 

mitjançant mesures d’accessibilitat i de suport econòmic. 

milions euros 2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

2011-16 
Total 

2007-16 
Necessitats ateses amb ajuts 
al lloguer 1  

7 17 27 38 89 40 43 46 49 51 52 282 371 

Necessitats ateses amb 
habitatges de lloguer 
dotacional 2 

12 12 23 24 71 54 56 57 59 61 69 356 427 

Necessitats ateses amb 
habitatges protegits adaptats 
(3%) 

Cost inclòs en els REPTE 1, 3 i 4 (Habitatge Protegit de Nova Construcció) 

Necessitats ateses amb ajuts 
a l'adaptació de l'habitatge 

Cost inclòs en el REPTE 2 (ajuts a la rehabilitació d'habitatges) 

Necessitats ateses amb ajuts 
a la instal·lació d'ascensors Cost inclòs en el REPTE 2 (ajuts a la rehabilitació d'habitatges) 

Total Repte 3. Milions euros 19 29 50 61 160 94 99 103 108 111 121 637 798 

Variació anual   53,4 70,4 22,3   54,0 4,7 4,6 4,5 3,0 8,7     
1. Valor unitari, 2.400 euros, amb increment anual de l’IPC. AJUTS ACUMULTIUS. 
2. Valor unitari, 24.000 euros, ja que són habitatges de lloguer, amb increment anual de l’IPC 
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REPTE 4 
 
 

Prevenir l’exclusió social residencial, 
mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al pagament de l’habitatge, i la dotació 

suficient d’habitatges d’inclusió. 
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REPTE 4  
Prevenir l’exclusió social residencial, 

mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al pagament de l’habitatge, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió. 
 

   
ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 

 
OBJECTIU 4.1. Evitar que cap persona quedi exclosa d’un habitatge per motius econòmics, amb ajuts a 60.000 llars, mitjançant: 
 
- Ajuts al lloguer per a 20.000 llars 
- Ajuts per evitar desnonaments per a 15.000 llars 
- Ajuts per al pagament de l’hipoteca per a 12.500 llars 
- Construcció de 12.500 nous habitatges socials 
 
 
Acció 4.1. Evitar l’exclusió residencial per impossibilitat 
de fer front al pagament del cost de l’allotjament  
 

  
135. Creació de l’Observatori de l’Habitat i la Segregació Urbana, que posarà especial èmfasi en la 
cohesió social mitjançant la barreja urbana i la no segregació espacial. 
 
136. La Generalitat es compromet a incrementar el nombre d’ajuts per al pagament del lloguer per les llars 
amb ingressos reduïts i amb risc d’exclusió. 
 
137. La Generalitat es compromet a estudiar un sistema de preus per als habitatges que s’incorporin a les 
Xarxes de Mediació i Cessió per al Lloguer Social i a la Xarxa de Borses Joves d’Habitatge. 
 
138. La Generalitat es compromet a incrementar el suport a persones amb risc imminent de pèrdua de 
l’habitatge. 
 
139. La Generalitat es compromet a portar davant el Ministeri d’Economia la desgravació fiscal dels ajuts al 
lloguer. (Vegeu annex 2) 
 
140. La Generalitat, conjuntament amb les entitats financeres es comprometen a establir un sistema d’avals 
públics a les llars amb ingressos baixos per a l’obtenció de préstecs per compra d’habitatge. 
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REPTE 4  
Prevenir l’exclusió social residencial, 

mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al pagament de l’habitatge, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió. 
 

141. La Generalitat es compromet a estudiar la viabilitat d’establir un nou sistema d’ajuts per al pagament de 
l’hipoteca a les llars amb ingressos baixos. 
 

 
Acció 4.2. Estabilitzar el sistema d’ajuts al pagament del 
lloguer com a fórmula per evitar l’exclusió social 
residencial 
 

  
142. Aprovació de la Llei el Dret a l’Habitatge  que obliga a l’establiment d’un sistema d’ajuts al pagament del 
lloguer i a la seva consideració com a prestació social. 
 
 

 
Acció 4.3. Incrementar el nombre d’habitatges de lloguer 
social a tot el territori 
 

  
143. La Generalitat es compromet a elaborar un marc de concertació público-privada per a la rendibilització 
dels edificis de lloguer de renda antiga i la inclusió dels habitatges en la xarxa de lloguer social o de lloguer 
jove. 
 
144. La Generalitat conjuntament amb l’Obra Social de les caixes d’estalvis de Catalunya  es 
comprometen a impulsar un organisme conjunt per al foment del lloguer social, mitjançant ajuts i garanties als 
propietaris i suport a les entitats gestores. 
 

 
OBJECTIU 4.2. Garantir l’estabilitat i seguretat dels residents més vulnerables 
 
Acció 4.4. Eradicar l’assetjament immobiliari  
 
 

 145. Aprovació de la Llei pel Dret a l’Habitatge que defineix, regula i sancionar l’assetjament immobiliari. 
 
146. La Generalitat es compromet a aprovar un programa interdepartamental de lluita contra l’assetjament 
immobiliari per tal d’evitar els desnonaments de la població en risc d’exclusió residencial 
 
147. Els ajuntaments, amb suport de la Generalitat, es comprometen a exercir les mesures de competència 
urbanística necessàries – ordres d’execució d’obres, execució subsidària de les obres, incorporació de l’edifici 
en el registre de solars sense edificació, etc.- per assegurar el manteniment digne dels edificis i garantir els 
drets dels residents. 
 
148. Els ajuntaments es comprometen, en operacions de renovació urbanística, al reallotjament de la 
població afectada dins del mateix barri. 
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REPTE 4  
Prevenir l’exclusió social residencial, 

mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al pagament de l’habitatge, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió. 
Actuacions en nombre 
d'habitatges 2007 2008 2009 2010 

Total 
2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total  
2011-16 

Total 
2007-16 

LLARS/ Necessitats                           
Llars < 65 anys, ingressos < 2,5 
IMPREM i amb dificultats de 
pagament de l'habitatge1 65.000                         
Actuacions/ atenció de necessitats                       
Necessitats ateses amb ajuts al 
lloguer  

2.000 3.000 4.500 4.500 14.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 20.000 

Necessitats ateses amb ajuts 
per evitar desnonaments  

1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000 15.000 

Necessitats ateses amb ajuts al 
pagament de la hipoteca 

    1.000 1.000 2.000 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 10.500 12.500 

Necessitats ate ses amb 
habitatges protegits de nova 
construcció 

500 500 800 900 2.700 1.500 1.500 1.600 1.600 1.800 1.800 9.800 12.500 

REPTE 4. Necessitats ateses 4.000 5.000 7.800 7.900 24.700 5.500 5.500 5.600 6.100 6.300 6.300 35.300 60.000 
Saldo de necessitats ateses 4.000 9.000 16.800 24.700   30.200 35.700 41.300 47.400 53.700 60.000     

Saldo de necessitats no ateses 61.000 56.000 48.200 40.300 40.300 34.800 29.300 23.700 17.600 11.300 5.000 5.000 5.000 
 (1) El 8,8 de les llars amb pagaments pendents manifestav en tenir problemes per fer-hi front, el que significa el 3,3% del total de llars catalanes, segons l'Estudi de l'habitatge a Catalunya 2005 
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REPTE 4  
Prevenir l’exclusió social residencial, 

mitjançant un sistema universal d’ajuts personals al pagament de l’habitatge, i la dotació suficient d’habitatges d’inclusió. 

milions euros 2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

2011-16 
Total 

2007-16 
Necessitats ateses amb ajuts al 
lloguer  5 12 24 35 76 38 41 44 47 50 53 272 349 

Necessitats ateses amb ajuts per 
evitar desnonaments  2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 11 17 

Necessitats ateses amb ajuts al 
pagament de la hipoteca 

0 0 2 2 4 3 3 4 5 5 5 26 30 

Necessitats ateses amb habitatges 
protegits de nova construcció 12 12 20 24 68 41 42 46 47 55 56 286 355 

Total Repte 4. Millions euros 18 26 48 63 155 84 88 95 101 112 116 595 751 

Variació anual   42,7 82,8 31,7   33,2 5,0 8,1 6,0 10,7 4,5     
1. Valor unitari, 2.400 euros, amb increment anual de l’IPC. AJUTS ACUMULATIUS 
2. Valor unitari, 1.000 euros, amb increment anual de l’IPC 
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REPTE 5 
 
 

Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades, 
mitjançant l’eradicació del fenomen sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i 

l’infrahabitatge. 
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REPTE 5  
Garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades, 

mitjançant l’eradicació del fenomen sense sostre, la sobreocupació dels habitatges i l’infrahabitatge. 
 

   
ACCIONS  MESURES / PROCEDIMENTS 

   
 
OBJECTIU 5.1. Eradicar el fenomen dels sense sostre, amb ajuts a 23.000 persones, mitjançant: 
 
- Habitatges d’inclusió per a 15.000 persones 
- Habitatges d’urgència per a 8.000 persones 
 
 
Acció 5.1. Garantir un xarxa suficient d’habitatges 
d’urgència.  
 

  
149. La Generalitat, els municipis, les entitats socials i les entitats financeres es comprometen a 
incrementar el finançament de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social com element vehicular d’un pla de xoc 
per eradicar el fenomen del sense sostre. 
 
150. La Generalitat i els municipis es comprometen a dotar-se d’un parc d’habitatges d’urgència segons els 
estandars recomanats per les diferents organismes internacionals, i utilitzant la figura del sistema d’habitatge 
dotacional en el planejament urbanístic per facilitar-ne l’obtenció. 
 
151. La Generalitat es compromet a reforçar les Oficines Locals d’Habitatge amb recursos humans suficients 
per gestionar els processos d’acollida de persones immigrades o catalanes retornades, i inclourà el 
finançament d’aquestes polítiques d’habitatge en futures negociacions del Fons d’Acollida i Integració. 
 
152. La Federació de les Cooperatives d’Habitatge de Catalunya  es compromet a promoure habitatges de 
transició i habitatges d’inclusió, i a donar recolzament a les organitzacions sense ànim de lucre per el 
desenvolupament dels seus estocs d’habitatges d’inclusió. 
 
153. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a garantir l’accés a un allotjament estable, 
conjuntament amb mesures d’acompanyament social, a persones o llars en situació de màxima vulnerabilitat. 
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OBJECTIU 5.2. Garantir un habitatge digne als col·lectius mal allotjats 
 
 
Acció 5.2. Eradicar la sobreocupació dels habitatges i 
l’infrahabitatge 

  
154. Aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge i del Decret d’Habitabilitat,  que defineixen i sancionen la 
sobreocupació i l’infrahabitatge, garantint en tot cas el respecte a la part més dèbil. 
 
155. La Generalitat i els ajuntaments es comprometen a promoure activament la detecció de situacions 
anòmales en l’ús de l’habitatge. 
 
156. La Generalitat es compromet a promoure un estudi territorial per avaluar la incidència en el territori de 
l’infrahabitatge i la sobreocupació. 
 
157. La Generalitat juntament amb els ajuntaments i les diputacions es comprometen a elaborar un 
protocol d’actuació immediata per a la detecció i proposta d’acció en relació a les situacions de sobreocupació 
dels habitatges. 
 
158. La Generalitat i els ajuntaments i les diputacions es comprometen a l’establiment d’un fons de 
finançament dels costos de la rehabilitació de l’habitatge sobreocupat. Aquest fons es nodrirà també de les 
sancions econòmiques als responsables de la infracció. 
 
159.  La Generalitat els ajuntaments i les Diputacions es comprometen a l’eradicació de l’infrahabitatge a 
Catalunya i a establir un pla de xoc per a la seva substitució o adequació, i a garantir el dret de reallotjament 
de les llars allotjades, en lloguer, en infrahabitatges.  
 
160. La Generalitat i els ajuntaments i les diputacions es comprometen a l’establiment d’un fons de 
finançament dels costos dels reallotjaments i de la rehabilitació de l’infrahabitatge –en el cas que pugui ser 
restituït a la condició d’habitatge, d’acord amb la Llei del Dret a l’Habitatge i el Decret d’Habitabilitat. Aquest 
fons es nodrirà també de les sancions econòmiques als responsables de les infraccions. 
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  2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total  

2011-16 
Total 

2007-16 
PERSONES /Necessitats                           

Persones Sense Sostre 6.000                         
Llars allotjades en infrahabitatges 10.000                         

Llars en sobreocupació 10.000                         
Necessitats d'ajut públic 
acumulades 

26.000                         

HABITATGES/atenció necessitats                           
Necessitats ateses amb Habitatges 
Inclusió 

600 800 1.100 1.500 4.000 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.000 11.000 15.000 

Necessitats ateses amb Habitatges 
d'acollida 

0 500 600 600 1.700 850 850 900 1.100 1.200 1.400 6.300 8.000 

REPTE 5. Necessitats ateses 600 1.300 1.700 2.100 5.700 2.450 2.550 2.700 3.000 3.200 3.400 17.300 23.000 

Saldo de necessitats ateses 600 1.900 3.600 5.700 5.700 8.150 10.700 13.400 16.400 19.600 23.000 23.000 23.000 

Saldo de necessitats no ateses 25.400 24.100 22.400 20.300 20.300 17.850 15.300 12.600 9.600 6.400 3.000 3.000 3.000 
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Milions euros 2007 2008 2009 2010 
Total 

2007-10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

2011-16 
Total 

2007-16 
Necessitats atese s amb Habitatges 
Inclusió 1 

1 1 1 2 5 2 2 3 3 3 3 16 21 

Necessitats ateses amb Habitatges 
d'acollida 2 

0 12 15 16 43 23 24 26 32 36 44 185 229 

Total Repte 5. Milions euros 1 13 17 18 48 25 26 28 35 40 47 201 250 

Variació anual     24,9 6,1   41,9 3,6 9,1 24,3 12,1 18,8     
1. Valor unitari, 1.200 euros. Increment anual segons IPC estimat 3%. 
2. Valor unitari, 24.000 euros, atès que es tracta d'habitatges de lloguer. Increment anual segons IPC estimat 3%. 

 
 
 


