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MESURA DE GOVERN PER A L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’HABITATGE
DE BARCELONA 2004-2010. EL PLA D’HABITATGE DE BARCELONA
2008-2016

INTRODUCCIÓ

L’accés a l’habitatge és una peça clau per enfortir la cohesió social. Fer de la
política d’habitatge una eina d’integració és una prioritat i un objectiu per a
garantir la diversitat, l’equilibri territorial i la convivència.

Hem d’avançar en la definició d’una política integral d’habitatge. En primer lloc,
generant i garantint habitatge assequible a les persones que el necessiten per
a seguir desenvolupant el seu projecte de vida; en segon lloc, donant garanties
als qui ja en tenen, per tal que ho puguin mantenir en les millors condicions: i
en tercer lloc, donant el suport adient als qui estiguin en risc de perdre’l per
raons socials o econòmiques.

Aquests darrers anys han estat caracteritzats per un seguit de canvis que
defineixen una societat més complexa. Són canvis que estan tenint una forta
repercussió en l’habitatge, i especialment en l’accés a l’habitatge assequible.

Per una part, es troben els canvis derivats de l’estructura demogràfica, social i
familiar: l’increment de l’esperança i la qualitat de vida ha fet créixer el nombre
de gent gran que viu sola; hi ha una notable diversificació de les estructures
familiars, amb la reducció del nombre de membres per família, l’augment del
nombre de gent que viu sola o amb parella i el de persones separades i
famílies monoparentals; o els nous fenòmens migratoris que generen noves
necessitats d’habitatge. 

Per una altre part, els canvis derivats de l’estructura econòmica i l’ocupació i
dels nous valors culturals i d’ús de l’habitatge.

L’accés a l’habitatge és una de les principals preocupacions ciutadanes a totes
les grans ciutats, i també a Barcelona. Els increments dels preus dels
habitatges nous, de segona mà o de lloguer, de fins un 300% en la darrera
dècada, plantegen un nou panorama de dificultats d’accés a l’habitatge que
afecta especialment als joves, a la gent gran i, fins i tot, cada cop més, a amplis
sectors de població de nivells de rendes mitges, estenent el problema de
l’accés a l’habitatge a nous col·lectius.

Així mateix, cada vegada són més importants les actuacions vinculades al
manteniment de l’habitatge i en aquest context esdevé imprescindible una
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atenció especial a la rehabilitació tant en forma d’ajuts econòmics directes com
en relació a l’assessorament i la gestió dels processos de rehabilitació.

Finalment, hem de fer referència al fenomen de l’assetjament immobiliari que
afecta a diferents col·lectius que veuen vulnerat el seu dret a l’habitatge.
Qüestió greu en que conflueixen dos factors: les expectatives de plusvàlua que
tenen els propietaris de pisos, i la vulnerabilitat econòmica i social de
determinats col·lectius (pobresa, gent gran, joves amb salaris precaris...).

Les actuacions durant aquests darrers tres anys des del Govern de la
Generalitat, han representat un gir important cap a una nova cultura de
l’habitatge, que ha comportat una major complicitat entre l’Ajuntament i la
Generalitat, amb més recursos i major coordinació de les actuacions a través
del funcionament del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. El Pla català
d’habitatge, amb objectius específics a través dels Decrets del Pla pel Dret a
l’Habitatge 2004-2007, en favor de la promoció d’habitatge protegit i amb
majors recursos; la reforma de la Llei d’Urbanisme; la Llei de Barris; el Pacte
Nacional per l’Habitatge; o el procés d’elaboració del projecte de llei del Dret a
l’Habitatge, són factors que visualitzen aquesta nova situació, tant en els
objectius com en la forma d’assolir-los. 

Durant aquests darrers quatre anys, tant des de l’Ajuntament, com des d’altres
institucions, ens hem dotat d’instruments d’actuació política i d’espais de
reflexió que han aportat un ampli bagatge de suggeriments i propostes sobre
les diferents problemàtiques que conflueixen en la capacitat i possibilitat de
l’accessibilitat a un habitatge assequible per a la majoria de la població.

El Pla d’Habitatge de Barcelona 2004-2010 es va articular en quatre eixos:
planejament i política de gestió de sòl; programa de promoció de nou habitatge
de protecció; programa de rehabilitació; i atenció al ciutadà i ajuts al lloguer
social. El passat 12 d'abril es va presentar al Consell de Ciutat, el màxim òrgan
consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'informe de progrés
del Pla d'Habitatge de Barcelona 2004-2010.

A la mateixa sessió del Consell de Ciutat, es van presentar les conclusions del
"Llibre Blanc de l'Habitatge a Barcelona", un informe independent en relació a
la situació de l'habitatge a la ciutat de Barcelona i les corresponents propostes
d'actuació. Aquest es va dur a terme mitjançant un ampli procés de participació
per tal que el Llibre Blanc fos no només un informe tècnic, sinó també un
instrument de consens sobre la realitat i les polítiques d'habitatge a Barcelona.
En ell s’evidencien les dificultats econòmiques que podrien tenir una part
important de la població de Barcelona si hagués d’accedir a un habitatge.

Les recomanacions que es van consensuar es fonamenten en dos objectius: la
prioritat a les persones, amb un model d’habitatge que doni cobertura a les
necessitats de la població a través de l’habitatge assequible; i la prioritat a la
funció residencial dels edificis a través de la promoció activa de la rehabilitació.
Aquests objectius es desenvolupen en set pilars: Habitatge de lloguer social;
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nou sistema d’adjudicació d’HPO; parc públic de sòl per a ús residencial;
promoció activa de la rehabilitació; polítiques per a una ciutat cohesionada;
urbanisme i ciutat sostenible; la ciutat metropolitana i l’habitatge. Cada un d’ells
plantejava tot un seguit de mesures amb diferents graus de consens.

Els informes de la Sindica de Greuges de Barcelona i del Síndic de Greuges de
Catalunya, constitueixen també documents de reflexió sobre els principals
problemes en relació a l’accés a l’habitatge, i sobretot d’atenció als
suggeriments que aporten. Les conclusions que aporten remarquen l’existència
d’una franja social de persones o unitats familiars amb rendes més baixes
(salari mínim, pensions mínimes, pensions no contributives o rendes mínimes
d’inserció), que malgrat disposar d’ingressos regulars, queden excloses de les
ajudes i de l’accés a l’habitatge social. Evidencien en aquest sentit la necessitat
de reservar una part dels pisos per adjudicar segons les circumstàncies
familiars i personals baremades dels sol·licitants, o preveure també una reserva
d’habitatges per atendre emergències socials.

A la sessió constitutiva del Consell d’Habitatge Social de Barcelona, el mes de
febrer del 2007, es van valorar un seguit de línies de treball, entre les que es
destacaven les mesures per fomentar el mercat de lloguer i les alternatives a la
compra, i el control de les situacions d’infrahabitatge i sobreocupació i anàlisi i
mesures de prevenció dels desnonaments.

El Pacte Nacional per a l’Habitatge defineix els objectius per avançar en
resoldre les diferents problemàtiques associades a fer efectiu l’accés a un
habitatge assequible, que concreta recursos i polítiques públiques per afrontar
el problema de l’habitatge en les seves diferents vessants. Tenen una especial
significació, els objectius i mesures adreçats a les situacions de risc o de clara
exclusió social, ja sigui per motius econòmics, per la no disponibilitat
d’habitatge o la no disposició d’un habitatge digne, amb referència també a
l’infrahabitatge o a la sobreocupació. 

Val a dir que diversos dels acords del Pacte Nacional de l’Habitatge es basen
en aspectes que ja porta a terme l’Ajuntament de Barcelona, que ha estat
pioner en moltes de les polítiques. És el cas, per exemple, d’aspectes com les
actuacions de planejament en sòl urbà, la prioritat de noves promocions de
lloguer, els habitatges dotacionals per a gent gran o les taules locals
d’habitatge.

Així mateix, recull també diverses reflexions que ja s’expressaven en el Pla de
l’Habitatge 2004-2010, com la necessitat de l’IVA reduït per a tot l’habitatge
protegit, o les modificacions fiscals per ajudar el lloguer.

No obstant, la singularitat de Barcelona (capitalitat, sense sòl urbanitzable,
nombre d’habitants, ...) exigeix una lectura particularitzada dels acords del
Pacte.
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Finalment, l’aprovació de la Llei del Dret a l’Habitatge, posarà a disposició nous
instruments i noves possibilitats per fer efectiva aquesta nova orientació en
polítiques d’habitatge. Entre aquests, es defineixen els Plans Locals
d’Habitatge, on es determinen les propostes i compromisos municipals en
política d’habitatge que el mateix temps constitueixen la proposta marc per
concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat.

Aquests Plans Locals d’Habitatge que defineix la futura Llei, ara en tràmit
parlamentari, es basen en tres aspectes bàsics:

a) L’anàlisi i les previsions en relació a la demografia, al mercat
immobiliari, al planejament urbanístic, al parc d’habitatges existent, a
les necessitats d’habitatge i als potencials.

b) Les línies d’actuació en polítiques de sòl, planejament urbanístic i
altres aspectes de les polítiques d’habitatge.

c) Les propostes d’actuacions amb la seva programació i valoració de
costos.

En aquest context, i amb les noves referències comentades, la mesura de
govern proposa l’elaboració del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, a
partir de la revisió i actualització dels objectius de Pla d’Habitatge 2004-2010,
de la seva adaptació als compromisos del Pacte Nacional per a l’Habitatge i de
la Llei del Dret a l’Habitatge i dels acords programàtics que s’estableixin al llarg
de l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal.

Aquest conjunt de reflexions, propostes de diferents espais de debat i
recomanacions, i de nous instruments legals, junt amb el procés de debat i
consens d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal, constituiran, per tant, la
base de treball per a l’elaboració i concreció del Pla d’Habitatge de Barcelona
2008-2016, on s’expressarà no sols la necessitat d’incrementar l’oferta
d’habitatge protegit a la ciutat, sinó també l’ampliació de les polítiques
públiques amb altres fórmules, posant accents en la rehabilitació i en les
polítiques d’habitatge referenciades en la cohesió social i territorial, establint els
consensos i les vies de col·laboració amb tots els sectors socials, econòmics i
amb la resta d’administracions, per tal de sumar, millorar i unificar esforços.
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BALANÇ PLA HABITATGE 2004-2010

El balanç del Pla d’Habitatge de Barcelona 2004-2010, que es va presentar en
el Consell de Ciutat el passat mes d’abril, actualitzat a data 31 d’octubre, per a
cada una de les quatre prioritats que es fixava, en les seves dades més
significatives és el següent:

1. Planejament i política de gestió de sòl

m2 sostre
total

d’habitatge
(lliure, protegit
i dotacional)

habitatge
protegit

(m2sostre)

núm.
habitatge
protegit

habitatge
dotacional
(m2sostre)

núm.
habitatge
dotacional

Núm. total
d’habitatge
protegit i

dotacional

Potencial de
planejament aprovat
definitivament 2004

953.089 332.278 3.359 83.900 1.611 4.970

Potencial de
planejament aprovat
definitivament 2004 -

2007

2.056.275 638.587 8.598 146.675 2.127 10.725

2. Programa promoció de nou habitatge de protecció

• S’han impulsat un total de 10.204 habitatges protegits, dels quals pel que fa
a les adjudicacions:

Habitatges finalitzats / adjudicats: 4.474
En construcció i en tràmits/ adjudicats: 3.271
En construcció i en tràmits pendents d'adjudicar: 2.459

• L’habitatge dotacional per joves i els apartaments amb serveis per a gent
gran sumen un total de: 3.929 habitatges (Gent jove: 2.744; Gent gran:
1.185)

• L’habitatge destinat al lloguer representa un 47% sobre el total impulsat.

• Tot i que els promotors públics (PMHB, REGESA, Incasol) continuen
liderant la construcció de nou habitatge (70%), s’ha donat entrada a nous
promotors sense afany de lucre (fundacions, cooperatives veïnals i
sindicals).

3. Programa de rehabilitació: 

• Renovació el 2005 de les tres àrees de rehabilitació existents -Ciutat Vella,
Poble Sec i Gràcia- i ampliació el 2006 amb sis de noves -Poblenou, Clot –
Camp de l’Arpa, Prosperitat, Sant Andreu, Sants i Horta-.
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• Aprovació de 8 barris d’atenció especial: Sta. Caterina, Roquetes, Poble
Sec, Trinitat Vella, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Coll, La Bordeta. Aprovació
de l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació del Carmel i entorns.

 
• El conjunt d’accions de rehabilitació dels diferents programes especials pel

període 2004.2007, ha estat: Ajuts a la Rehabilitació, amb intervencions de
rehabilitació en 4.778 habitatges, amb una subvenció de quasi bé 11 milions
d’€; ARI’s, amb una actuació rehabilitadora en 16.092 habitatges i locals,
amb una subvenció superior a 20,3 milions d’€; Llei de Barris d’Atenció
Especial, amb una actuació de rehabilitació en 1.096 habitatges i locals i
una subvenció de més de 2,3 milions d’€; Àrea Extraordinària de
Rehabilitació del Carmel i entorns, amb actuació rehabilitadora en 2.409
habitatges i locals, amb una subvenció superior als 3,2 milions d’€. El
conjunt d’aquestes actuacions han representat la intervenció en 24.375
habitatges i locals, amb una inversió pública en subvencions de més de
36,9 milions d’€.

• Impuls a la darrera fase d’actuació als barris de remodelació. Les actuacions
per patologies (El Polvorí, Vivendes del Governador, Trinitat Nova, Turó de
la Peira, Via Trajana, Sud-oest del Besòs, Canyelles, La Pau, Can Paguera,
Guineueta, Verdum i grup d’habitatges J. A. Parera) han incidit en 9.151
habitatges (2.795 de nova construcció i 6.356 rehabilitats), amb una inversió
total de quasi bé 222,2 milions d’€. En els barris en transformació urbanística
(Bon Pastor, Colònia Castells, Hospital Militar) ha comportat actuar en 1.350
habitatges, dels que 404 han estat per rehabilitació i la resta, 946 habitatges,
d’obra nova, amb una inversió total superior a 59,7 milions d’€.

• Consolidació del programa de rehabilitació del paisatge urbà (Barcelona
Posa’t Guapa). En el període 2004-2007, i dins dels diferents programes,
s’han dut a terme 12.894 actuacions, amb una subvenció total de més de 23
milions d’€.

4. Atenció al ciutadà

• Obertura de l’Oficina d’Habitatge, a la Rambla del Poblenou, i xarxa de
ciutat, formada per: Oficina àmbit Ciutat; Ciutat Vella; Poble Sec; Gràcia;
L’Eixample; El Carmel; Nou Barris; Sant Andreu; Oficina del Patronat
Municipal de l’Habitatge de Barcelona; Servei d’Habitatge Jove.

• Des de la seva creació el juny del 2005 la xarxa d’oficines i el web ha atès
un important volum de sol·licituds d’informació sobre habitatge: unes
185.000 atencions i més de 1.400.000 visites a la web.

• Creació de la Borsa d’Habitatge l’any 2005, per encàrrec del Consorci de
l’Habitatge de Barcelona. Integrada actualment per la Borsa Social
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d’Habitatge i la Borsa Jove. Junt amb el programa de cessió d’habitatges
d’ADIGSA a la ciutat, i el programa de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA)
del Ministerio de la Vivienda, ha comportat la mediació i obtenció de 1.824
habitatges amb contractes vigents i en seguiment (939 Borsa Jove, 260
Borsa Social, 157 ADIGSA, 468 SPA).

•  Gestió dels Ajuts al Pagament del Lloguer a Barcelona. El 2005 es van
tramitar i concedir 1.105 ajuts, per un import de 1,8 milions d’€; el 2006 van
ser 3.124, per una quantia de 7,9 milions d’€. Els tràmits realitzats durant el
2007, fan preveure uns 5.000 ajuts aproximadament.

• Des de l’Ajuntament de Barcelona s’han atorgat uns ajuts, a través del
Patronat Municipal d’Habitatge, per al pagament de despeses de contractes i
altres serveis, com des de Serveis Personals, adreçats al pagament del
lloguer de gent gran, com altres ajuts a persones amb situació de risc social,
per fer front al lloguer o a despeses de contractes, amb un total de 1.418
beneficiaris.

• Creació i posada en marxa del Registre municipal de sol·licitants
d’informació d’habitatge protegit de Barcelona.

• Creació de la web Barcelona Habitatge, on es pot accedir a tota la
informació sobre habitatge de protecció i dotacional, rehabilitació i els
diferents ajuts de totes les administracions.

• Creació del Consell d’Habitatge Social de Barcelona, com l’òrgan consultiu i
de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en relació a les
diferents accions i interessos vinculats a la planificació, la programació i la
gestió de les polítiques d’habitatge a la Ciutat.
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OBJECTIUS DEL PLA D’HABITATGE DE BARCELONA 2008-2016

Els reptes més importants d’aquests moments en matèria d’habitatge han estat
recollits en el recentment signat Pacte Nacional per a l’Habitatge. Ara bé,
concretats en Barcelona ciutat, i per a la seva expressió en el Pla d’Habitatge
de Barcelona 2008-2016, i d’acord amb allò expressat a la introducció, cal
incidir sobretot en els següents cinc objectius:

a) Entendre i vincular les polítiques i actuacions en habitatge en el marc de les
polítiques socials i participatives:

- Situar i definir les actuacions relacionades amb l’habitatge amb
l’objectiu de la cohesió social i l’equilibri territorial.

- Prevenir l’exclusió social residencial i garantir l’estabilitat i la
seguretat dels residents més vulnerables.

- Consolidar el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona com l’òrgan
consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona,
en relació a les diferents accions i interessos vinculats a la
planificació, la programació i la gestió de les polítiques d’habitatge a
la Ciutat.

- Avançar en la concreció i consolidació del Registre Únic de
Sol·licitants d’Habitatge Protegit, per a l’adjudicació de l’habitatge
protegit a la ciutat.

- Consolidació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge, com a Xarxa Integral
d’Habitatge que realitzarà la informació, l’assessorament i gestió de
totes les qüestions relacionades amb l’habitatge.

b) Impulsar al màxim la construcció de nou habitatge protegit: 
- Impulsar el planejament i la gestió de sòl d’habitatge protegit, amb

preferència a la gestió urbanística i de sòl que comporti reserves per
un elevat nombre d’habitatge protegit, un mínim del 40%, completant
els processos que permetin la seva execució.

- Fixar els objectius de la promoció d’habitatge protegit i assequible en
el marc del compromís d’impulsar 12.000 habitatges protegits en el
període 2008-2011.

- Augmentar la pròpia capacitat pública de construcció, potenciant el
Patronat Municipal de l’Habitatge com a principal instrument de la
promoció d’habitatge protegit i dotacional i com instrument de gestió
del parc públic d’habitatge. 

- Continuar impulsant el lloguer assequible per tal d’incrementar el
parc públic de lloguer.

- Promoure la innovació, la construcció sostenible i l’estalvi d’energia,
aplicant els criteris de sostenibilitat en l’edificació, en el disseny i l’ús
de materials reciclats i/o reciclables.

c) Optimitzar el parc construït i de les seves condicions d’estat i d’ús:
- Millorar el parc d’habitatges, a través del control de l’estat de

l’edificació i el reforç de la rehabilitació amb especial atenció a la
millora de la qualitat de vida i de les condicions d’habitabilitat.



MESURA DE GOVERN COMPROMISOS PLA HABITATGE 9

- Continuar amb la remodelació de barris, i les actuacions en àrees
delimitades d’edificis de major antiguitat (projectes integrals de
rehabilitació de nuclis antics; projectes de barris d’atenció especial).

- Unificar, en el marc del Consorci, tots els ajuts a la rehabilitació amb
criteris de universalitat, territorialitat i temàtic, que comporti l’augment
dels ajuts municipals destinats a l’habitabilitat, la seguretat i
l’accessibilitat.

- Unificar la gestió: establir la finestreta única mitjançant les Oficines
d’Habitatge, definint protocols i criteris d’adjudicació i
compatibilització dels ajuts.

- Preveure i impulsar actuacions específiques per a la actuació en
col·locació d’ascensors mitjançant un programa específic.

- Revisar els instruments jurídics i normatius per a facilitar la
rehabilitació d’edificis.

- Potenciar les mesures per a la mobilització del parc desocupat o
infrautilitzat per a la seva destinació al lloguer assequible. Consolidar
i ampliar les Borses de mediació – Borsa Jove i Borsa de lloguer
social – amb un gestió coordinada i amb la clara voluntat de posar el
mercat nous habitatges actualment desocupats.

- Aplicar els criteris de sostenibilitat en els programes de rehabilitació. 

d) Incrementar i rendibilitzar socialment el sòl públic destinat a habitatge: 
- Desenvolupar i aplicar nous règims de tinença de l’habitatge,

promovent noves fórmules alternatives a la venda i de potenciació del
lloguer, que garanteixin la propietat pública del sòl, tot plantejant
també noves formes de gestió.

- Estudiar sistemes que garanteixin, mitjançant cups i preus
diferenciats, l’aplicació de diferents fórmules d’accés a l’habitatge
d’acord amb els ingressos dels sol·licitants.

- Promoure la participació dels diferents operadors socials, tal com les
entitats sense ànim de lucre i les cooperatives, amb la finalitat
d’ampliar l’oferta d’habitatge accessible.

- Ampliar l’oferta d’habitatge dotacional, amb especial atenció a la gent
gran, incorporant col·lectius específics amb necessitat social.

e) Actuar per incidir en les disfuncions del mercat immobiliari:
- Desenvolupar mesures i actuacions que reforcin i impulsin el suport a

la gent amb menys recursos, com la reserva específica d’habitatges
per a persones amb rendes baixes, la millora en la gestió dels ajuts al
lloguer, els habitatges d’inserció, les actuacions d’habitatge per a
gent gran, entre altres. 

- Promoure actuacions de control, assessorament i regulació que
protegeixin a les persones més febles davant del mercat de
l’habitatge.

- Actuar en la sobreocupació i l’infrahabitatge, establint les mesures,
protocols i actuacions per prevenir, controlar i evitar aquestes
situacions.
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- A partir de la Llei del Sòl i la nova Llei d’Habitatge, establir un dret de
tempteig i retracte a favor de l’Ajuntament en totes les vendes que es
produeixin en un determinat àmbit. Desenvolupar jurídicament la
precisió dels àmbits i les seves característiques

INSTRUMENTS PER A DUR A TERME LES POLÍTIQUES D’HABITATGE

L’actualització del Pla d’Habitatge de Barcelona pels propers anys, per a la
concreció dels objectius del Pacte Nacional per a l’Habitatge, amb els nous
elements que facilitarà la Llei del Dret a l’Habitatge, requereix el reforç dels
instruments de definició de les polítiques d’habitatge i de les eines de gestió i
execució. 

Així, cal consolidar el Consorci de l’Habitatge de Barcelona com l’ens director i
definidor de les polítiques d’habitatge a la ciutat, a partir de les delegacions de
competències per a l’aplicació de les actuacions en habitatge definides en el
Pla i concertades entre les dues administracions.

El Delegat Sectorial d’Habitatge actuarà com a Responsable del Pla de
l’Habitatge de Barcelona i assumirà la direcció política de les actuacions
d’habitatge i dels organismes executors d’aquestes, Institut Municipal
d’Urbanisme (IMU), BAGURSA, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
(PMHB) i Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (IMPUiQV).

L’organització política i executiva es fonamentarà en la següent estructura
bàsica, reforçant cada instrument per a la definició concreta dels seus objectius
particulars i dels objectius generals:

 El Consorci de l’Habitatge de Barcelona com a ens director, estrateg i
definidor de les polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona.

 L’IMU com a òrgan coordinador i gestor de les polítiques d’habitatge a la
ciutat: Impulsar i coordinar la construcció d’habitatge de protecció i
dotacional a Barcelona, les Oficines d’Habitatge, els ajuts al lloguer, les
Borses de mediació, la llista única i processos d’adjudicació, la rehabilitació,
l’assessorament jurídic.

 BAGURSA com a ens executiu de les actuacions d’expropiació,
reparcel·lació i urbanització vinculades al planejament i a les polítiques
d’habitatge.

 El PMHB com a organisme de construcció i administració del parc públic
municipal.

 L’IMPUiQV com a òrgan gestor de la rehabilitació.
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MESURA DE GOVERN DE COMPROMISOS PEL PLA D’HABITATGE DE
BARCELONA 2008-2016

La elaboració del Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016 no ha d’anar en
detriment d’avançar en actuacions específiques que ens permetin desenvolupar
accions concretes, que són també objecte d’aquesta mesura. 

Amb la present mesura, el govern municipal es compromet a:

A. Elaborar en un termini màxim de sis mesos, a partir de l’aprovació del Pla
d’Actuació Municipal 2008-2011 i de la Llei del Dret a l’Habitatge, el Pla de
l’Habitatge de Barcelona 2008-2016, a partir dels criteris i els objectius
expressats en aquest document.

Les línies generals d’actuació del Pla de l’Habitatge de Barcelona 2008-
2016, respondran als següents objectius:

a) Entendre i vincular les polítiques i actuacions en habitatge en el marc
de les polítiques socials i participatives.

b) Impulsar al màxim la construcció de nou habitatge protegit.
c) Optimitzar el parc construït i de les seves condicions d’estat i d’ús.
d) Incrementar i rendibilitzar socialment el sòl públic destinat a

habitatge.
e) Actuar per incidir en les disfuncions del mercat immobiliari.

B. Prèviament a la formulació del nou Pla de l’Habitatge 2008-2016,
l’Ajuntament es compromet a fer efectives les següents mesures:

1. Aplicar noves fórmules de tinença i ús de l’habitatge: el dret de
superfície.

La producció de nou habitatge que es dugui a terme directament
per l’Ajuntament a través de Patronat Municipal de l’Habitatge es
farà únicament en règim de lloguer  i en dret de superfície, sense
que en el futur s’utilitzi la figura de la compra-venda, que únicament
restarà vigent pels habitatges destinats al reallotjament d’afectats
urbanístics quan així correspongui.

L’adjudicació de sòls als diferents operadors, per a la promoció
d’habitatge protegit, es farà pels diferents règims de tinença i
condicions que estableix el Pacte Nacional per a l’Habitatge, la
futura Llei pel Dret a l’Habitatge i els acords marc ja signats,
primant la permuta per habitatges que incrementin el parc públic
municipal, destinant-se al lloguer gestionat pel PMHB.
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2. Impulsar el lloguer social per a les persones amb rendes baixes
que no poden accedir al mercat protegit.

Constituir un fons d’habitatges de lloguer social que es destinin
prioritàriament a resoldre situacions d’emergència social d’acord
amb un barem establert conjuntament amb Serveis personals de
l’Ajuntament. A banda dels habitatges que es destinin inicialment a
aquesta finalitat, es reservarà un mínim d’un 5% de tots els
habitatges de lloguer de nova construcció que es promoguin per
l’Ajuntament a incrementar aquest fons. 

Per aquest parc d’habitatges de lloguer social, l’Ajuntament de
Barcelona es compromet a garantir les subvencions necessàries
per tal que aquests lloguers no superin en cap cas el 30%  dels
ingressos dels adjudicataris.

3. Posar en funcionament la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de
l’Ajuntament de Barcelona.

En el termini de dos anys disposar com a mínim d’una Oficina
Integral d’Habitatge en cada Districte que realitzarà la informació,
l’assessorament i gestió dels temes d’habitatge i concretament de:

- Registre Municipal de Sol·licitants d’Habitatge protegit i dotacional
- Tramitarà els ajuts al lloguer i les Borses de Mediació
- Tramitarà totes les ajudes a la rehabilitació
- Assessorament general, orientació i suport a les persones

víctimes d’assetjament immobiliari, a les que pateixen un
problema d’infrahabitatge o sobreocupació, o qualsevol altre
vinculat a l’habitatge, establint un protocol d’actuació.

4. Potenciar els ajuts a la rehabilitació.

En el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ens
comprometem a elaborar, en un termini màxim de tres mesos, unes
bases específiques que unifiquin la gestió de tots els ajuts a la
rehabilitació a la ciutat, independentment del seu origen. Aquesta
gestió correspondrà al Consorci de l’Habitatge de Barcelona i inclourà
tant la tramitació com l’atorgament de les subvencions.

En aquest marc, unificarem els processos de informació i
sol·licitud dels ajuts a la rehabilitació a través de la Xarxa
d’Oficines d’Habitatge, la seva gestió unificada a partir de
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l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, i el
pagament a partir del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

5. Consolidar el Registre Únic per als processos de selecció
d’adjudicataris d’habitatge protegit.

A partir del Pacte Nacional per l’Habitatge i de la nova Llei pel Dret a
l’Habitatge, ens comprometem a desenvolupar i aprovar, en el marc
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, un Reglament
d’adjudicació de l’habitatge protegit a la ciutat, en base al criteri
del registre únic. Ens comprometem a presentar una proposta de
Reglament en un termini no superior als tres mesos.

6. Subvenció als habitatges cedits a les Borses de Lloguer.

Aplicació, a partir del proper any fiscal, de la subvenció del 50% de
l’IBI als habitatges cedits a les Borses d’Habitatge: la Borsa Jove
i la Borsa Social d’Habitatge.


