
E
l boom immobiliari, que es va ini-
ciar a mitjans dels anys 90 i va es-
clatar l’any 2007, s’ha caracte-
ritzat per la construcció despro-
porcionada d’habitatges (més 
de 800.000 habitatges anuals) i 
per un increment continuat de 

preus. Durant aquest llarg període, els motors 
del creixement econòmic han estat la construc-
ció i un consum desbordat, basat en l’efecte riquesa 
d’una revalorització patrimonial que impulsava 
la mateixa bombolla. Aquest model econòmic, a 
més, comportava un endeutament molt preocu-
pant de la població que ara, amb les rendes del tre-
ball disminuïdes o extingides per la crisi, posa en 
evidència que la pretesa riquesa financera-immobili-
ària del país amagava una societat amb desigual-
tats creixents i una precarietat generalitzada. 
 Hi ha centenars de milers d’habitatges buits, 
però la població no té garantit el dret a l’habitat-
ge. Espanya té més de 25 milions d’habitatges, és 
el país europeu amb més habitatges per habitant 
i el líder en segones residències i habitatges buits. 
Podem estimar en més d’un milió els habitatges 
buits de segona mà (de petits propietaris particu-
lars) i en un altre milió els habitatges nous pen-
dents de venda (propietat de promotors i d’enti-
tats financeres). Malgrat aquesta gran quantitat 
d’habitatges buits, bona part de la població no pot 
accedir a un habitatge al mercat per raó de preu. 
En paral·lel, les promocions d’habitatge protegit 

elevada dels seus ingressos i amb uns valors de ta-
xació de l’habitatge superiors, moltes vegades, al 
valor del pis. Espanya es un dels països amb una 
ràtio d’endeutament familiar (deutes respecte a 
les rendes familiars disponibles) més alt del món. 
La proporció entre la renda familiar disponible i 
l’endeutament familiar era del 45%, l’any 1995, i 
superava el 140% l’any 2008. 
 La compra d’habitatge no garantirà el dret a 
l’habitatge de la ciutadania. Les necessitats d’ha-
bitatge de la major part de la població, a diferèn-
cia del que ha succeït en els darrers 50 anys, sem-
bla que ja no es podran cobrir a través de la com-
pra d’un habitatge en el mercat lliure. En primer 
lloc, pel gran diferencial que hi ha entre el preu 
de l’habitatge i el salari (conseqüència del creixe-
ment exponencial de preus durant el darrer perí-
ode d’expansió immobiliària). En segon lloc per-
què, a diferència del que succeïa fins ara, el crèdit 
hipotecari serà més restringit (per les noves nor-
matives i per unes pràctiques dels bancs menys la-
xes a l’hora de facilitar el crèdit). El crèdit ha estat 
el que ha permès accedir a l’habitatge a la majo-
ria de la població i no creiem possible, ni desitja-
ble, tornar al model, basat en la propietat i en l’en-
deutament privat, que ens ha portat a la greu cri-
si econòmica actual.

Gir copernicà
Per superar les grans contradiccions actuals, cal 
canviar les polítiques d’habitatge. Existeixen 
unes contradiccions que haurien de fer reflexi-
onar els responsables de les polítiques d’habitat-
ge de les diferents administracions. Una creixent 
necessitat social d’habitatge coincideix amb cen-
tenars de milers d’habitatges buits. Alhora que 
el rescat milionari de la banca, que paguem el 
conjunt de la ciutadania, coincideix amb un in-
crement exponencial dels desnonaments, que 
condemnen milers de famílies a l’exclusió social. 
De l’any 2007 a l’any 2010, s’han comptabilitzat 
300.000 execucions hipotecàries a l’Estat. 
 En els anys 2011 i 2012, la tendència ha conti-
nuat creixent de manera exponencial. Cal exigir 
a les administracions (central, autonòmica i lo-
cal) mesures per garantir el dret constitucional 
a l’habitatge i que, conseqüentment, actuïn per-
què el valor d’ús de l’habitatge prevalgui sobre el 
seu valor econòmic i especulatiu. Cal continuar 
reclamant un gir copernicà a les polítiques tra-
dicionals d’habitatge a l’Estat i a Catalunya, que 
s’han dirigit especialment a fomentar la compra 
de l’habitatge.  
 Per garantir el dret a l’habitatge, cal que el nos-
tre país disposi d’un ampli parc de lloguer social. 
Convé recordar que a Espanya el parc de lloguer 
social està al voltant del 0,5% del total d’habitat-
ges (la mitjana europea està entre el 20% i el 30%). 
A partir dels actuals estocs, en mans de promotors 
i entitats financeres, és possible, si hi ha voluntat 
política, crear aquest parc de lloguer social, total-
ment imprescindible per garantir el dret a l’habi-
tatge. Això vol dir que els bancs han de reconèixer 
pèrdues. 
 Però, cal observar que mantenir aquests estocs 
en els seus balanços també té efectes negatius, 
perquè hi ha una depreciació de la solvència, aug-
menten les ràtios d’endeutament i cal que incre-
mentin les provisions, cosa que els obliga a bus-
car liquiditat en els mercats de capital en unes 
condicions desfavorables. Però els bancs, fins ara, 
per garantir beneficis i seguir especulant amb 
els actius immobiliaris, prefereixen mantenir 
aquests actius en els seus balanços, encara que ai-
xò impliqui una necessitat d’ajudes públiques o 
la restricció del crèdit a l’economia productiva i a 
les famílies. 
 Tant per una lògica econòmica, com per ga-
rantir el dret constitucional a l’habitatge, cal re-
clamar a l’Estat que a partir dels actuals estocs es 
constitueixi un gran parc públic de lloguer soci-
al, actualment inexistent i imprescindible per ga-
rantir el dret a l’habitatge. Aquesta crisi, en gene-
ral tan negativa, ofereix l’oportunitat d’obtenir 
un parc de lloguer social i superar un dèficit histò-
ric per poder garantir el dret a l’habitatge al nos-
tre país. No podem desaprofitar-la. 

Una oportunitat per 
crear lloguer social
Hi ha centenars de milers de vivendes buides, noves i de segona mà, però la població no té 
garantit el dret a la vivenda. S’han de canviar les polítiques de vivenda i reclamar que amb 
els estocs actuals es constitueixi un gran parc públic de lloguer social.
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NÚRIA PUENTES

Espanya és líder 
europeu en segones 
residències i vivendes 
buides. És, a més a 
més, l’únic país 
de la UE que té més 
pisos sense ocupar 
que de lloguer

s’han desplomat i el mercat de lloguer ha quedat 
reduït a un espai residual que no arriba al 10% del 
total del parc d’habitatges (la mitjana de la UE es-
tà entre el 40% i el 50%). Espanya es l’únic país de 
la UE que té més habitatges buits que habitatges 
en lloguer. 
 Tenim un elevat endeutament familiar, a cau-
sa del crèdit hipotecari, que comporta la pèrdua 
de l’habitatge de milers de famílies. Per accedir 
a un habitatge les famílies s’han vist obligades 
a comprar i a hipotecar-se per un llarg termini 
d’anys, comprometent una part excessivament 
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