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Notes prèvies:

Saber qui som i què volem. García Montalvo  
 
Escenari de la política d’habitatge
 
• Concepte polièdric de l’habitatge que engloba: una necessitat, un dret, una aspiració i una 

mercaderia.

• Relació inherent de conflicte entre la dimensió social i política (necessitat i dret) i la 
dimensió econòmica (aspiració i mercaderia)

• Les qüestions d’habitatge tenen una forta repercussió en el nivell local, per l’impacte en 
les desigualtats, la segregació social, el paisatge urbà, l’equilibri territorial, el parc 
construït...

• L’ajuntament és l'administració més propera la ciutadania.

• LDH: Art 8 i següents, a més de la legislació de règim local, urbanística, consum, serveis 
socials, tributaria, etc..

 

1.  Polítiques públiques locals d’habitatge

Oficina d’Habitatge
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats



Antecedents
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La política d’habitatge ha experimentat una important redefinició des del punt de vista 
material (objectius, instruments) com des del punt de vista de les bases de la seva 
governança (agents, formes de relació, perfils usuaris, etc..)
 
Les principals línies de la política d’habitatge vigent són encara el resultat del model de 
política d’habitatge promogut a partir del 2004. En plena fase d’expansió econòmica.

Paradoxalment, just l’any 2007, l’any que marca un canvi en la tendència del cicle econòmic, 
s’aprova la Llei 18/2007 del  Dret a l’habitatge. 

En el 2007, és quan  l’habitatge apareix com el problema més important a Catalunya*, 
consolidant-se en els locals més alts de l’agenda política a tots els nivells de govern. 

El “problema de l’habitatge” es defineix com un problema d’’accés” en el que destaca que 
la població queda exclosa del mercat de l’habitatge no perquè no tingui ingressos, sinó per 
l’elevat preu del mercat lliure.

Apareixen descrites altres problemàtiques con són l’assetjament immobiliari, la sobreocupació, 
l’infrahabitatge o l’ús anòmal de l’habitatge .

La política d’habitatge es dirigeix en aquesta fase a crear una oferta de preu assequible 
(sobretot per a joves) a fomentar el mercat de lloguer i cofinançar la rehabilitació privada.
 

*Baròmetre de l’Opinió Pública del Centre d’Estudis d’Opinions de la Generalitat de Catalunya.



Antecedents
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2008: La situació que afronten els ens locals en relació a l’habitatge canvia 
radicalment passant  a ser ja no l’’accès’ sinó el ‘manteniment’.

L’emergència social es converteix en un dels temes més rellevants que influenciaran 
les polítiques d’habitatge.

I noves problemàtiques: sobreendeutament, dificultats econòmiques greus per 
mantenir l’habitatge, reducció del nivell de construcció d’HPO...

2017...

•Continuem amb l’emergència, no com un problema conjuntural, sinó estructural

•Ens locals: a més de l'emergència, estan duent a terme accions per mobilitzar el parc 
buit i fomentar el lloguer

•Cartipàs municipal + institucionalització dels serveis d’habitatge + pressupost



Panel de Polítiques Públiques d'Habitatge
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• Projecte conjunt entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i 
Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals

• Objectiu: recollir i analitzar de forma periòdica i sistemàtica informació 
sobre el disseny i desenvolupament de les polítiques locals d'habitatge.

• Tres edicions amb dades de l'any 2012,  2014 i 2016

• Construït a partir de respostes dels ajuntaments de més de 10.000 
habitants de Catalunya (amb una participació de 71 ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona).

 
 



Col·lectiu destinatari de les accions locals
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 2012   2016



Conflictes rellevants que han requerit la intervenció 
de l’Ajuntament
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  2012   2016



Actuacions més actives (en dedicació d’hores i 
personal) desenvolupades pels ajuntaments

  2012   2016
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Agenda 
política
local

Instruments

Governança

2011-2015                               2016...



Ocupacions irregulars d’habitatge protegit promoguts per l’ajuntament i 
pendents d’adjudicar
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Font: Panel de polítiques públiques d’habitatge 2012-2016

2. Les ocupacions irregulars d’habitatge
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L’ocupació irregular: una solució o una conseqüència?

Arrel de la situació socioeconòmica dels últims anys, els ens locals han de fer front 
a una nova problemàtica sorgida sobretot de la paradoxa que suposa, d’una 
banda, la falta d’habitatge assequible i de l’altra, l’excés d’habitatge buit. 
 
En l’ocupació es confronten dos principis fonamentals: el dret de la propietat i el 
dret a un habitatge

L’Administració pública ha de vetllar per la funció social de la propietat posant-la 
en relació el dret a disposar d’un habitatge digne i adequat per a persones en 
situació vulnerable. Art 5 i 8 LDH  
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En els últims anys, el fenomen de l’ocupació irregular ha passat de ser un 
conflicte entre particulars, en el que l’administració local només actuava en 
cas de malestar en el veïnatge o d’incompliment de normativa urbanística, de 
salubritat o risc en les persones, a ser una problemàtica reiterada en 
l’agenda pública.
    
L’ocupació irregular respon a múltiples necessitats que:

• requereixen una intervenció ajustada a cada cas 

• i que impliquen la participació de diverses àrees de l’administració 
local amb la necessària coordinació per trobar solucions, que sovint, 
no són ni fàcils ni satisfactòries.

 

 

Les ocupacions irregulars d’habitatge



Les ocupacions irregulars d’habitatge
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social

delinqüencial 

ideològica

NECESSITAT  DE 
DISPOSAR 
D’HABITATGE 
públic i privat 

serveis socials, dels 
serveis d’habitatge i els 
serveis de padró

Policia, els serveis de 
mediació i convivència 
ciutadana, salut,.. (a 
més dels serveis 
d’habitatge i de serveis 
socials) 
 

Vessant urbanística i de 
mediació, a més dels 
serveis d’habitatge

Àmbit d’actuacióTipologia 
d’ocupacions

Intervenció

Ajuts d'emergència, ajuts 
subministraments, mesa 
d’emergència
acompanyament per 
regularització amb grans 
tenidors, ..

Inspecció policial i 
intervenció
Mediació amb 
comunitats,
mediació amb ocupants

Ordres d’execució
Rehabilitació
Foment masoveria 
urbana
Mediació



Exemples d'actuacions d’ens locals per fer front a 
les ocupacions irregulars d’habitatge
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 identificació: suport a les 

comunitats de veïnatge
acció social, atenció a les famílies 
ocupants i regularització
Policia: comprovació intervenció 
en intents d’ocupació

Intermediació entre 
propietari i gran 
tenidor per regularitzar 
l’ocupant

Comissió municipal per la gestió del risc 
per la seguretat i la convivència derivat de 
les ocupacions d'habitatge 

   Protocol d’actuació 
municipal 

Criteris per empadronament
Intervenció administrativa

Recomanacions a la 
ciutadania  

Grup de treball transversal: 
OH,alcaldia, padró, OAC, 
secretaria, Serveis socials, 
OH, convivència

Inspeccions 
subministraments, 
habitabilitat
Ordres de conservació



3.  El suport de la DiBa en la problemàtica de les  
ocupacions irregulars d’habitatge
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Suport als ens 
locals enfront la 
problemàtica de les 
ocupacions

Jornades, formació

Servei Consultes GSHUA

Elaboració de documents de referència  
 

‘Actuacions municipals’ 
DIGI, CCVOC
Ordres d’execució

Mobilització del parc 
vacant

Programes de detecció i d’intervenció habitatge buit  

Provisió d’habitatge a 
l’ens local

Suport en l’obtenció 
d’habitatge 
assequible i la 
mobilització del 
parc privat vacant

ajuts a la reforma i rehabilitació d’habitatges 
municipals o cedits (per destinar-los al lloguer

Subvenció per a l’adquisició d’habitatge per part de 
l’ens local (fruit de l’exercici del dret de tanteig i 
retracte d’habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària, o derivat d’una per una 
compra d’habitatges a preu per sota mercat). 

 

Jornada sobre les ocupacions irregulars d’habitatge buit per a 
l’orientació de l’acció pública a la comarca del Vallès Occidental ”   i  
“L’ocupació d’habitatges. Un repte en l’agenda pública. Anàlisi de 
les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts ”.

Ajut al foment del lloguer assequible
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Consultes GSHUA
XSLH
CATÀLEG 2018

DISSENY DE POLÍTIQUES D’HABITATGE  
PLANS LOCALS D’HABITATGE
PROGRAMES D’ACTUACIÓ MUNICIPAL D’HABITATGE
DETECCIÓ HABITATGES BUITS 

PROVISIÓ D’HABITATGE ASSEQUIBLE I DE QUALITAT
ESTUDIS D’ACTUACIONS D’HABITATGE I REHABILITACIÓ
INTERVENCIÓ HABITATGES BUITS
AJUTS A LA REFORMA, ACONDICIONAMENT I REHABILITACIÓ 

 HABITATGES MUNICIPALS, CEDITS I DE MEDIACIÓ
 
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’HABITATGE
SIDH 
AJUTS AL FOMENT DEL LLOGUER ASSEQUIBLE
AUDITORES I INTERVENCIÓ EN HABITATGES EN SITUACIÓ DE POBRESA 

ENERGÈTICA

 
 

El suport de la OH als ens locals



Repassem...

Política local d’habitatge actual:

● Canvi d’enfoc:  ènfasi en el manteniment (evitant la pèrdua de l’habitatge) 
per sobre de l'accés (en el sentit de promoció i adquisició d’habitatge nou), 

● L'emergència habitacional versus planificació a llarg termini (provisió 
d'habitatge)

● Preocupació per l'habitatge desocupat i per l'ocupat irregularment

● Nous actors: moviments socials, tercer sector, entitats financeres...

● Nous serveis i instruments: intermediació en deute hipotecari, dret de 
tanteig i retracte, sanció per habitatge buit...  

● Replantejament dels serveis d’habitatge: OLHs i Borses en serveis més 
pluridisciplinars i més locals
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Gràcies per la vostra atenció

Marta Pradal Gómez
Tècnica de l’Oficina d’Habitatge

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
Àrea de Territori i Sostenibilitat

C/Urgell 187, Recinte Escola Industrial, edifici del Rellotge 2ª planta, 08036 Barcelona
Telèfon 93402 22 22  ext 37252 

pradalgm@diba.cat · www.diba.cat  

  


