
CAMPANYA PER FER EFECTIU EL DRET A L’HABITATGE: UN FONS SOCIAL 
CATALÀ D’HABITATGES I LLOGUER FORÇÓS DELS HABITATGES BUITS DE LES 

ENTITATS FINANCERES 
 
 

 
L’any 1998, impulsada per Justícia i Pau es va constituir la Plataforma per al 
Dret a un Habitatge Digne amb la finalitat de evitar els desnonaments que es 
produïen per la manca de pagament del lloguer d’habitatge i per aconseguir 
una nova llar per aquelles famílies i persones que, en motiu del desnonament, 
havien perdut la que venien ocupant fins aquell moment. 
 
Actualment la plataforma està integrada per Justícia i Pau, Càritas Diocesana 
de Barcelona, CCOO, l’UGT i L’OCUC. 
 
Durant tots aquests anys, la Plataforma ha anat treballant, alertant a les 
diferents administracions, Govern Central, Generalitat de Catalunya, 
administracions locals i l’administració de justícia, de la necessitat d’evitar 
els desnonaments destinant pressupostos superiors als ajuts al lloguer i de la 
necessitat urgent de crear un parc d’habitatges de lloguer social. 
 
A partir de l’any 2008, la situació s’ha anat agreujant, ja que, als 
desnonaments per manca de pagament del lloguer, si ha d’afegir els 
llançaments que es produeixen com a conseqüència dels procediments 
hipotecaris, fet que demostra, que el veritable problema de les famílies és 
que els seus ingressos no els hi permeten pagar l’habitatge tan si és de 
compra com de lloguer. 
 
La realitat és que: 
 
.-Actualment el Fondo Social de Viviendas disposa de 6.000 habitatges, dels 
quals 900 són a Catalunya. 
 
.-Aquests habitatges son d’entitats intervingudes, amb un preu de menys de 
100.000 €, o de entitats no intervingudes de qualsevol preu. 
 
.-La SAREB disposa dels habitatges propietat d’entitats intervingudes de més 
de 100.000 €. 
 
.-Els habitatges del Fondo Social de Viviendas estan destinats exclusivament a 
les persones desnonades com a conseqüència dels procediments hipotecaris 
dels propis bancs. 
 
.-Les entitats financeres tenen 120.000 habitatges buits, nous i de segona ma, 
a Catalunya, i no tots estan al Fondo Social ni a la SAREB. 
 
.-Un estudi de la Generalitat sobre l’estoc d’habitatges diu que a Catalunya hi 
ha uns 80.000 (exactament 79.331) habitatges d’obra nova sense vendre. Uns 
12.500 al Barcelonès (exactament 12.449). A aquests s’hi hauria d’afegir els 
pisos buits de segona ma, el número dels quals es desconeix. 



.- L’informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), 
fet públic el passat mes de maig, quantifica en 89.123 l’estoc d’habitatges 
d’obra nova a Catalunya (6.959 a l’àrea metropolitana). 
 
Per aquest motiu demanem al Govern de la Generalitat la creació del Fons 
Social d’Habitatges de Catalunya, integrat pels habitatges que no estiguin ni 
al Fondo Social ni a la SAREB. I establir el lloguer forçós dels habitatges buits, 
propietat de les entitats financeres procedents de promocions no venudes o 
de procediments hipotecaris, per destinar-los a lloguer social, amb una renda 
de 150 a 450 €, sempre què no superi el 30% dels ingressos familiars. 
 
Els contractes de lloguer han de ser de durada superior als tres anys i s’han de 
pactar totes les clàusules o condicions, no es poden acceptar contractes 
d’adhesió amb els mínims previstos a la Ley 4/2013 de medidas de 
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que deixen als 
arrendataris en una situació de precarietat absoluta i sense la garantía de 
continuïtat necessària en l’ús de l’habitatge, per poder-lo considerar el seu 
domicili habitual i permanent. 
 
Aquests habitatges s’han de destinar a les famílies i persones desnonades a les 
famílies en risc de ser-ho i a les mal allotjades, tenint en compte que els 
desnonats per manca de pagament del lloguer no tenen accés als habitatges 
del Fondo Social ni als de la SAREB, que estan destinats exclusivament a les 
persones desnonades com a conseqüència de procediments hipotecaris. 
 
En aquest moment, les persones desnonades per manca de pagament del 
lloguer són les grans oblidades hem de tenir en compte que, segons dades 
proporcionades pel Jutjat Degà i el propi Ajuntament, a la ciutat de Barcelona 
i àrea metropolitana, que és on es concentra la major part d’habitatges de 
lloguer, el 80% dels desnonaments que es produeixen ho són per manca de 
pagament del lloguer i el 20% restant ho són com a conseqüència de 
procediments hipotecaris. 
 
Segons els estàndards europeus, Catalunya hauria de disposar d’un parc de 
lloguer social d’uns 500.000 habitatges (que és el 18% del parc construït). 
Actualment els parcs públics i socials de lloguer representen uns 60.000 
habitatges. La diferència dona una idea de la magnitud d’habitatges de 
lloguer social que Catalunya necessita per homologar-nos al nostre entorn 
europeu. 
 
Una altre manera de calcular el volum d’habitatges de lloguer social que 
necessita Catalunya, és fer-ho a partir de comptabilitzar les necessitats 
d’habitatge. En els darrers 5 anys a Catalunya, segons el Consell General del 
Poder Judicial, s’han produït 50.000 llançaments i execucions hipotecàries. 
Per altra banda, hi ha 69.000 demandants inscrits en el Registre de 
sol·licitants d’habitatges protegits. A més, segons l’estudi de l’exclusió social 
a Catalunya de l’any 2009. a Catalunya hi ha 37.000 persones mal allotjades. 
Finalment, el Pacte Nacional per l’Habitatge, estima en 65.000 les famílies en 
risc d’exclusió residencial. Sumant totes aquestes dades, podem afirmar que 
les necessitats d’habitatge a Catalunya són superiors a les 220.000. 



 
La creació d’aquest Fons Social d’Habitatges de Catalunya, no comporta cap 
tipus de despesa, no necessita pressupost, ni la creació de noves 
infraestructures, l’Agència de l’Habitatge, els municipis i les entitats socials 
ja les tenen creades i en funcionament. 
 
El Govern de la Generalitat te competències per legislar en matèria 
d’habitatge, pot, per tant, crear el Fons Social d’Habitatges a gestionar 
concertadament entre la pròpia Generalitat, les administracions locals i les 
entitats socials. 
 
L’objectiu que mou la Plataforma és promoure un front d’entitats socials 
(quantes més millor) per fer conjuntament pressió als poders públics (Govern i 
Parlament) per aconseguir un parc de lloguer social pel país. 
 
 
                
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


