
 

                    

 

 

 L’Ajuntament de Barcelona prioritza el dret a un habitatge digne 

 

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un canvi en la seva política d’habitatge prioritzant el dret 

a l’habitatge digne i l’impuls de l’habitatge públic i assequible. Així mateix ho va explicar el Gerent 

d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Javier Burón, en el marc d’una conferència a 

l’Associació de promotors de Barcelona (APCE).  L’objectiu prioritari de la política municipal se 

centra en fomentar l’habitatge com un dret ciutadà que, a la vegada, ha de generar un compromís 

per part de les Administracions però també del sector privat i de la ciutadania en el seu conjunt 

a l’hora d’oferir disponibilitat d’habitatge accessible. Els 5 eixos centrals d’aquestes polítiques 

són: atenció a l’emergència habitacional;; incrementar el parc públic d’habitatge i l’habitatge de 

lloguer  assequible; advocar per una rehabilitació proactiva que millori la funcionalitat i 

l’accessibilitat als habitatges; i impulsar noves formes d’accés, concepció i gestió de l’habitatge 

assequible.(més info)   

 

 

 La publicació ‘Qüestions d’Habitatge’ inicia una nova etapa  

  

L’Ajuntament de Barcelona impulsa la publicació Qüestions d’Habitatge per convertir-la en una 

plataforma de treball multidisciplinari que aporti nou material per a les noves polítiques 

d’habitatge. La publicació, que es va crear l’any 1999 com a fòrum de debat per aprofundir en 

temes relacionats amb el món de l’habitatge i definir futures línies d’acció, reapareix amb un nou 

disseny més dinàmic i visual. L’objectiu és apropar aquesta publicació a la ciutadania. La 

publicació que ara s’ha editat correspon al número 19 de la col·lecció i recopila les ponències de 

la jornada “Repensar el Patronat Municipal de l’Habitatge” que es va celebrar al Col·legi 

d’Arquitectes el 27 d’octubre de 2015.(més info) 

 

 

 La nova  convocatòria d’Ajuts per a la Rehabilitació  contempla actuar dins i fora l’habitatge per 

millorar l’habitabilitat 

 
Des dins i cap a fora de l’habitatge, la nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació d’habitatges i 

edificis contempla accions que fomentin l’habitabilitat, l’accessibilitat, l’eficiència energètica. I és 

que la rehabilitació és una eina clau per abordar desigualtats socials i millorar la qualitat de vida 

de les persones. És per això que des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per tal 

d’acompanyar aquells projectes que aportin una millora tant dels habitatges com dels edificis. El 

Consorci de l’Habitatge de Barcelona – Generalitat de Catalunya i Ajuntament de 

Barcelona-  impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació amb un accent especial a 

l’interior dels habitatges prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant 

la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic. 

Aquesta convocatòria, estarà vigent fins el proper 31 de desembre i es pot sol·licitar des de 

qualsevol de les Oficines d’Habitatge repartides arreu dels districtes de la ciutat. (més info) 
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 S’impulsa un nou protocol per aplicar el lloguer social obligatori 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un protocol per a aplicar el lloguer social 

obligatori previst en la Llei contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica, 24/2015. 

Aquest nou protocol conforma una guia d’actuació dirigit a les entitats financeres i  que les obliga 

a oferir un lloguer social abans d’efectuar una execució hipotecària o un desnonament arran de 

l’impagament del lloguer. Per part dels afectats o, en aquest cas, beneficiaris del servei, aquests 

han de complir una sèrie de requisits com: no tenir alternativa residencial pròpia o tenir uns 

ingressos inferiors a 2, 2,5 o 3 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya 

(IRSC).(més info) 

 

 

 La Generalitat expedienta el BBVA i l’Impsol per tenir habitatges públics buits  

 

El Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ha anunciat l’inici de diversos 

expedients sancionadors a entitats bancàries i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. D’aquesta 

manera, s’ha iniciat un expedient sancionador a l’entitat BBVA per diverses promocions 

d’habitatges de protecció oficial desocupades a Tarragona. També, s’ha obert un expedient a 

l’IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial) al·legant la tinença 

d’habitatges buits a diverses poblacions com Rubí o Sant Adrià de Besòs.(més info)  

 

 

 Un estudi remarca el preu de l’habitatge de Barcelona com el més car de l’Estat 

 

Segons el darrer informe elaborat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i 

l’empresa de gestió immobiliària Tecnocasa sobre l’evolució dels preus del mercat de l’habitatge 

a l’Estat Espanyol, Barcelona és la ciutat amb el preu de l’habitatge més car pel que fa a la relació 

euros/m2.  A Barcelona, el preu mitjà situar-se -al tancament del segon semestre- de 2015 en 

2.217 euros/m2. En canvi, la mitjana de l’Estat va ser de 1.560 euros/m2.(més info) 

 

 

 Catalunya començarà a recaptar l’impost sobre habitatges buits  

 

El Govern català ha aprovat el reglament que desenvolupa la normativa on es regula la recaptació 

d’impostos sobre els habitatges buits. Aquest impost –que s’aplicarà a partir de l’1 de març- 

l’hauran de pagar aquelles entitats financeres que tinguin en el seu poder habitatges desocupats 

durant més de dos anys de manera permanent i sense una causa justificada. Aquest serà un 

tribut que s’aplicarà a 72 municipis catalans, i que comprèn un ventall de 8.300 habitatges. La 

Generalitat calcula que l’impost arribi a aportar uns ingressos anuals d’uns 8 milions d’euros, 

quantitat que es destinarà a comprar 150 pisos per destinar a lloguer social.(més info)  

 

 

 Nou punt d’atenció a la ‘Pobresa energètica’ a Sants-Montjuïc 

 

Entra en funcionament un nou punt d’atenció sobre ‘Pobresa Energètica’ ubicat al Passeig de la 

Zona Franca, 185, a tocar del nou barri de La Marina del Prat Vermell (Sants-Montjuïc). Amb 

aquest ja són quatre (Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc)  els punts que 

http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Protocol-per-al-lloguer-social
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290487/ca/governacio-obre-expedient-sancionador-entitats-bancaries-mantenen-desocupats-habitatges-proteccio-oficial.do
http://www.grupotecnocasa.es/mediaObject/Espana/sala-prensa/UPF/GRUPO-TECNOCASA---Informe-sobre-el-mercado-de-la-vivienda-2015-II/original/GRUPO%20TECNOCASA%20-%20Informe%20sobre%20el%20mercado%20de%20la%20vivienda%202015-II.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290833/ca/limpost-habitatges-buits-saplicara-partir-l1-marc.do


ofereixen aquesta atenció i acompanyament a persones necessitades amb dificultats 

econòmiques o laborals; que viuen en habitatges en males condicions; en situació de 

dependència; o que pateixen algun tipus de dificultat sociosanitària, entre altres. Aquesta 

iniciativa forma part del desplegament de la Mesura de Govern per a afrontar la pobresa 

energètica i l’emergència habitacional impulsada pel Consistori.(més info) 

 

 

 Propostes per a abordar la regulació dels allotjaments turístics  

  

L’Ajuntament de Barcelona treballa per avançar en l’elaboració del Pla Especial de Regulació 

d’Allotjaments Turístics (PEUAT). En aquest marc, tots els agents implicats treballen des de 

diferents òptiques –ciutadana, cultural, turística, ambiental, entre d’altres- (ciutadà, veïnal, 

turístic, cultural, esportiu, sindical, ambiental, etc.), en aquesta nova la  ordenació i control de 

l’activitat lligada als allotjaments turístics; la cerca de l’equilibri  urbà i diversificació; l’abordatge 

territorial diferenciat dels allotjaments; la contenció territorial dels allotjaments turístics en zones 

on hi ha forta pressió turística; o la millora dels mecanismes d’inspecció i el control dels 

allotjaments turístics, entre d’altres.(més info) 

 

 

 El Govern de la Generalitat ha destinat 85 milions d’euros per evitar la pèrdua d’habitatge 

 

L’informe balanç de les actuacions dutes a terme pel Govern català en matèria d’habitatge al llarg 

de 2015  posen de relleu les 49.000 actuacions per evitar la pèrdua d’habitatge per un valor de 

85 milions d’euros. Aquesta aportació ha representat un increment del 29,5% respecte de l’any 

anterior i ha implicat el suport a 73.700 famílies a través de diferents línies de treball en matèria 

d’habitatge.(més info)        

 

 

 

http://premsa.bcn.cat/2016/02/03/obre-un-nou-punt-datencio-a-la-pobresa-energetica-al-barri-de-la-marina/
http://premsa.bcn.cat/2016/02/23/barcelona-planteja-una-primera-proposta-dabordatge-territorial-de-loferta-dallotjaments-turistics/
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290751/ca/govern-destina-85-milions-deuros-actuacions-evitar-perdua-dhabitatges-dona-suport-70-000-families.do

