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Barcelona ampliarà amb 1.000 nous habitatges el Parc 

Públic d’Habitatges de Lloguer 
 

» Es tracta de l’operació més ambiciosa que s’ha fet mai en 

polítiques d’habitatge a la ciutat. 

 

» L’Ajuntament de Barcelona preveu destinar 100M€ a impulsar la 

construcció de 1.000 nous habitatges assequibles en els propers 

anys. 
 

» El govern municipal garanteix que un 50% dels pisos es destinaran  

a lloguer social, on els usuaris ( gent gran i emergències)  paguen 

en funció dels seus ingressos. 

 

» Aquest pla també contribueix a generar activitat econòmica i crear 

llocs de treball. 
 

» Aquesta operació és possible gràcies a una injecció extraordinària 

de diners provinent d’una millor gestió dels aparcaments de 

titularitat pública. 
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Barcelona amplia  amb 1.000 nous habitatges  

el Parc Públic d’Habitatges de Lloguer 

» Prioritats del govern: ampliar el parc públic d’habitatge 

de lloguer i generar llocs de treball 
 

L’Ajuntament de Barcelona s’ha marcat com a principal objectiu del mandat donar resposta a 

les necessitats socials de la gent i contribuir a la recuperació econòmica, generant nova 

activitat econòmica i creant llocs de treball. 

 

En aquest sentit, garantir l’accés a un habitatge digne és una de les prioritats que es va marcar 

el Govern municipal a l’inici de mandat, ara fa gairebé dos anys. Durant aquest període s’han 

impulsat un seguit d’actuacions que han contribuït a donar resposta a les necessitats 

d’habitatge dels ciutadans, atendre els col·lectius més vulnerables, incrementar el parc 

d’habitatge públic protegit i donar sortida a pisos buits, com  els existents a Torre Baró. 

 

A partir d’ara, però, l’Ajuntament de Barcelona ha decidit fer un salt qualitatiu i liderar una 

ambiciosa operació que permetrà ampliar en 1.000 nous habitatges el parc públic 

d’habitatge de lloguer a la ciutat en els propers anys, a preus assequibles. A més, el govern 

s’ha fixat com a objectiu garantir que un 50% es destini a parc de lloguer social, és a dir 

subvencionat en funció dels ingressos dels inquilins, principalment gent gran, col·lectius en 

situació de risc d’exclusió social o casos d’emergències. 

 

La posada en marxa d’aquesta operació permetrà, a més, generar activitat econòmica, crear 

llocs de treball i contribuir a la recuperació d’un sector econòmic, com el de la construcció, 

clarament afectat des de l’esclat de la bombolla immobiliària. Diversos estudis demostren els 

efectes beneficiosos que té sobre l’economia l’impuls d’aquest sector i de l’estalvi públic que té 

en funció del seu retorn econòmic i social.  

 

Segons un informe de la Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis, de 

novembre de 2012, per cada habitatge es generen 2,4 llocs de treball, dels que 1,6 són 

directes. Això vol dir que, fruït d’aquesta operació, es podrien crear fins a 1.600 llocs de 

treball directes. 

 

A més a més, aquesta gran operació a favor de l’habitatge que lidera l’Ajuntament de 

Barcelona és un clar exemple del model de col·laboració públic-privat que defensa el 

Govern Municipal. El salt qualitatiu que es pretén dur a terme no és possible només amb els 

operadors públics. Per aconseguir la fita que s’ha marcat l’Ajuntament de Barcelona, és 

important la participació activa d’entitats sense ànim de lucre, del tercer sector, i de 

promotors privats per tal de compartir amb la societat civil aquest procés, implicar-la en la 

corresponsabilització per resoldre els principals reptes de la ciutat i reforçar, a la vegada, 

l’activitat econòmica 
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» Destinar 100M€ per a 1.000 nous habitatges de lloguer a 

la ciutat  
 

El Pla, que es posarà en marxa l’any que ve, preveu incorporar al Parc Públic d’Habitatges 

de Lloguer 1.000 nous habitatges, el que suposa incrementar en un 10% el parc de lloguer 

protegit de la ciutat, que actualment consta de 10.228 pisos.  

 

 

La meitat d’aquests pisos estaran destinats a tots tipus de ciutadans, joves, parelles, famílies, 

que vulguin optar a un pis assequible, amb uns lloguers que oscil·laran entre 200 i 400 euros al 

mes. Hi podran optar les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 

Protecció Oficial de Barcelona amb un mínim d’ingressos anuals d’uns 12.000 euros bruts. 

 

Actualment el 80% d’inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 

Barcelona sol·licita pisos de lloguer, davant una minoria que demana compra. Això suposa un 

canvi de tendència respecte fa 3 anys on els ciutadans optaven a parts iguals per la compra o 

el lloguer. 
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L’altre 50% dels pisos seran de lloguer social, és a dir subvencionats en funció dels 

ingressos dels inquilins. Les principals característiques del parc de lloguer social son:   

 

  Es destina a persones i famílies amb pocs recursos (emergències per 

desnonaments, gent gran, discapacitats, vulnerables econòmics, víctimes 

violència de gènere,...). 

  Es paga el lloguer en funció dels ingressos perquè en cap cas superi el 30%.  

  S’hi accedeix directament per emergències o per processos baremats, però no 

per sorteig, com passa amb el lloguer assequible. 

 

 

 

 

 

» Tres línies d’actuació per assolir l’objectiu de 1.000 

pisos 

 

El Pla preveu desenvolupar tres programes diferenciats:  

 

1- Construcció de 500 habitatges per part del Patronat Municipal de l’Habitatge. 

2- Construcció de 400 habitatges per part d’operadors privats i entitats sense ànim 

de lucre. 

3- Compra de 100 habitatges de la ciutat. 
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1- Construcció de 500 pisos per part del Patronat Municipal 

de l’Habitatge (PMHB) 

 
El Patronat Municipal de l’Habitatge (PMHB) té capacitat per iniciar, en els propers tres 

anys, 500 nous habitatges de lloguer a la ciutat. Les promocions que s’executarien ja estan 

en diferents fases de redacció de projectes i permeten desencallar promocions d’especial 

interès per a la ciutat i el territori.  

 

En concret el Patronat preveu poder executar 8 noves promocions: 

 

 

Fabra i Coats* 80 habitatges 

 

Quatre Camins 
Infanta Isabel, 9-11 

44 habitatges 

 

Glòries I* 
Ciutat de Granada, 
147 Bolívia, 49 
Badajoz, 170 

105 habitatges 
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Bon Pastor edifici F2 
Biosca, 33-39 

46 habitatges 

 

Tànger 
Tàngel, 28B 
Àlaba, 132-138 

60 habitatges 
20 allotjaments 

 

Ali Bei 
Ali Bei, 100-102 

45 habitatges 
20 allotjaments 

 

Germanetes* 
Viladomat, 142 

60 habitatges 

 

Germanetes* 
Borrell, 159 

56 habitatges 

 
* El número d’habitatges és aproximat 

 

La previsió és destinar uns 50 M€ a aquest programa. 
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2- Construcció de 400 habitatges per part d’operadors 
privats i entitats sense ànim de lucre 

 

L’actual conjuntura econòmica dificulta, fins a la impossibilitat, la construcció de nous 

habitatges de lloguer assequible per part d’entitats sense ànim de lucre o promotors privats per  

tres motius: 

 

 La dificultat de disposar de sòl. 

 La manca d’ajuts de l’Estat i la Generalitat per fer viables aquestes promocions. 

 La manca de finançament. 

 

Aquest programa pretén donar resposta a aquests tres handicaps proposant un nou model de 

concessió que permet a l’Ajuntament ampliar el parc sense perdre sòl de titularitat 

municipal. Aquest model, que es gestionarà mitjançant un concurs, té l’objectiu de 

construir un mínim de 400 habitatges.  

 

En concret aquets solars estan ubicats a set àmbits o zones que estan en transformació de 

la ciutat, identificats en el Pla Empenta impulsat pel govern a principis de mandat i que ha 

permès fer la gestió prèvia del sòl que ara es posa a disposició de les entitats cíviques. 

 

 Can Batlló.       Districte Sants-Montjuïc  

 La Marina del Prat Vermell    Districte Sants-Montjuïc   

 Poblenou      Districte Sant Martí 

 Besos       Districte Sant Martí 

 Casernes de Sant Andreu    Districte Sant Andreu 

 Trinitat Nova      Districte Nou Barris 

 Roquetes      Districte Nou Barris 

 

La previsió és poder destinar 40 M€ a aquest programa. 

 

3- Compra directa de 100 habitatges   

Per completar aquest paquet d’actuacions, l’Ajuntament de Barcelona es planteja seguir amb la 

política d’adquisició de pisos iniciada a Torre Baró per destinar-los a lloguer assequible. En 

aquest sentit, l’Ajuntament pretén comprar un centenar d’habitatges ja construïts i que 

estiguin buits i que el govern pugui obtenir a preus raonables En aquest parc també es preveu 

la rehabilitació d’edificis d’habitatges per destinar-los a un lloguer públic i assequible. 

Es destinaran entorn a 10 M€ a executar aquest programa. 
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» Injecció extraordinària de diners provinent d’una millor gestió dels 

aparcaments de titularitat pública 

Per tal de dur a terme aquesta ambiciosa operació, l’Ajuntament aposta clarament per buscar 

noves fórmules de col·laboració públic-privat i de millora en la gestió dels serveis públics per 

poder donar resposta a les prioritats socials de la ciutat.  

En concret, el govern municipal ha decidit impulsar la creació d’una societat mixta que 

concentrarà en una sola empresa operadora la gestió de 26 aparcaments públics de l’àrea 

central de Barcelona. Aquesta operació permetrà a l’Ajuntament ingressar una quantitat 

important de diners, dels quals els 100 primers milions d’euros serviran per finançar la 

construcció o l’impuls d’aquests mil nous habitatges del parc públic de lloguer assequible de la 

ciutat. 

Aquesta nova societat mixta encarregada de la gestió dels aparcaments estarà participada en 

un 40% per B:SM que aportarà la gestió de quinze dels vint-i-sis aparcaments, i el 60% restant 

correspondrà a un accionista privat que s’incorpora a la societat després d’un concurs convocat 

a tal efecte.  

Aquests aparcaments actualment estan explotats sota gestió directe (15 aparcaments per part 

de BSM) o sota gestió indirecte o concessionada (11 aparcaments) que finalitzen l’actual 

concessió en els propers 10 anys. A mesura que les actuals concessions dels 11 aparcaments 

es vagin extingint s’incorporaran a la nova societat.  

B:SM serà l’encarregada de participar en la gestió de la nova societat mixta en nom de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb 40% de les accions, aportant tota la seva experiència en la 

gestió d’aparcaments de titularitat pública, i assegurant la seva viabilitat futura. 

Es licitarà el 60% restant de les accions de la societat que tindrà els drets concessionals per als 

propers 25 anys. 

L’Ajuntament, fruit d’aquesta licitació, rebrà un cànon únic sota dos formes diferents: 70% al 

comptat (per a ser dedicat en inversions en actius nous) i 30% aplaçat amb interessos (a cobrar 

anualment   perquè es mantingui un ingrés recurrent en els propers 25 anys també per inversió 

municipal). Existirà també un ingrés variable en funció del volum d’operacions anuals. 

La concentració sota una sola empresa operadora dels aparcaments centrals de la ciutat 

permetrà unificar determinades decisions de política de mobilitat en termes de tecnologia 

aplicada en la gestió, en els sistemes de pagament, en la informació als ciutadans, el 

telecomandament i la comunicació permanent amb el Centre de Control de Trànsit municipal, 

així com en la gestió de la qualitat de servei en aquests 26 aparcaments. 
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Aquesta societat es farà a través d’un únic procés licitatori, fet  que ajuda a que sigui una 

operació molt atractiva pels operadors privats d’aparcaments, i que l’Ajuntament, sense perdre 

l’actual patrimoni, pugui ingressar un capital per a la inversió en nous actius patrimonials, 

buscant la màxima eficiència en la gestió del servei. 

 

Mapa de la zona central 

 


