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Els objectius de Solidaritat Urbana



Crisi de l’habitatge

10,12 %

-5,36 %

9,48%

408,27€

813,02€

681,56€

978,81 €
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Barcelona ha viscut 
dues bombolles, la 
bombolla immobiliària i 
la bombolla de lloguer.

Evolució del preu del lloguer a la ciutat de Barcelona

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’Incasòl



Missió

Espanya necessita 2,6 milions 
d’HPO de lloguer (o altres 
fórmules d’ús social) per 
convergir amb Europa (15% de 
l’estoc). A Barcelona el dèficit és 
de 90.000 habitatges.

El lloguer públic a Barcelona es 
situa entorn al 1,5% del parc.

La promoció de la propietat 
dificulta l’accés a l’habitatge a 
gran part de la societat. Hem de 
promoure una diversificació dels 
règims de tinença.
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Font: OCDE Affordable Housing Database
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Un model emergent

La gestió 100% privada d’habitatge s’ha demostrat fracassada.

La gestió 100% pública tampoc és un sistema virtuós.

Estem davant d’un tema massa important com per deixar-lo només en mans del mercat o de l’Estat.

L’eficàcia i l’eficiència passen per la combinació entre sector públic, comunitari i privat.

Un sistema de proveidors 3/3 

Privat Si es construeix
¿Com fer-ho amb un fort percentatge d’habitatge públic, social i 

assequible? 

Que gestioni 2 lògiques operatives

I quan s’utilitza el sòl urbà
¿Com intensificar l’habitatge asequible en entorns urbans de 

qualitat? 

Públic

+Comunitari
sense ànim de lucre

Mercantil
amb ànim de lucre limitat

EL NOSTRE IDEAL



Prevenir i atendre l’EMERGÈNCIA habitacional i l’exclusió residencial

Serveis de mediació:

▪ Assessorament legal i Mediació per part de les 

Oficines d’Habitatge

▪ Unitat Anti-desnonaments (SIPHO)

▪ Serveis de mediació al parc públic (SPIMH)

▪ Ofideute 0
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Ofideute

Mesa d’emergències socials

▪ L’Ajuntament ha aportat el 76% dels habitatges i la 

Generalitat el 24%, essent el repartiment 40%-60% 

respectivament.

▪ La Generalitat ha acumulat un dèficit de 1.185 

habitatges entre 2016-2021.
0

200

400

600

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Sol·licituds noves presentades

Sol·licituds valorades positivament pendents de rebre habitatge (acumulat)

Habitatges adjudicats



2
Ampliar el parc d’habitatge 

social i assequible



2.1 Política de sòl i vol



Ajuntament 
de Barcelona

2. ESTRATÈGIES URBANES

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Generar més habitatge assequible

Instruments tota la ciutat 

• 30%

• Tanteig i retracte

• PEUAT

Planejament  àmbits concrets

• MPGM 22@

• Font de la guatlla

• MPGM Gràcia

2.1.2 Millorar la qualitat dels habitatges

• Ajudes directes propietat

• Programa de Regeneració urbana

• Finques d’alta complexitat



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge



A la  ciutat consolidada és molt difícil la 

creació d’habitatge en règim de protecció.

Els nous habitatges protegits es situen allà on 

hi hagut sectors de transformació urbanística, 

i NO en el SÒL URBÀ CONSOLIDAT 

(al centre de la ciutat) 

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible

MPGM 30%



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

• Establint un 30 % obligatori d’Habitatge de protecció (regim general) en totes les noves construccions, 

ampliacions, i en grans rehabilitacions destinades a nous habitatges.

• Aplicació a tota la ciutat en edificis plurifamiliars, en promocions destinades a habitatge de més de

600 m2 de sostre amb les següents excepcions:

- Edificacions amb grau de protecció del Patrimoni Arquitectònic (A, B i C mantenen l’estructura i 

tipologia dels habitatges)

- Àmbits d’actuació urbanística que tinguin una reserva d’HPP (siguin MPGM, planejament derivat o 

polígons).

- En cas de solars en SUC que provinguin d’un PAU que no contingui la reserva HPO, no se’ls hi 

aplica la norma si presenten llicència dins del termini d’edificar que fixa el planejament. 

• Establir per aquests habitatges resultants el dret d’opció i retracte, per dedicar-lo a lloguer.

• Es podrà re-situar els HPP en una altra parcel·la dins el mateix barri, mitjançant un PMU que justifiqui 

l’interès públic i l’equilibri dels aprofitaments.

MPGM 30%

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible



• La Mesura és d’aplicació a tot el terme municipal de Barcelona.

• La mesura inclou  totes les compravendes que poden ser objecte de tanteig i retracte 

segons la legislació vigent. 

• Aplicació directa en els següents casos:

▪ Edificis plurifamiliars d’habitatge

▪ Terrenys sense edificar (anul·lat per sentència)

▪ Edificacions ruïnoses o desocupades

▪ Habitatges buits sotmesos a l’Impost sobre els habitatges buits. 

• La mesura també permet a l’Ajuntament delimitar àmbits concrets  on podrà exercir el dret 

de tanteig i retracte a tots els edificis o en casos concrets  (Àrees de conservació i 

rehabilitació, primera compravenda en noves promocions d’habitatges , habitatges de lloguer 

en règim de pròrroga forçosa i els habitatges buits).

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

Tanteig i retracte

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible



Regulació dels allotjaments 
turístics per zones, hotels 
habitatges d’us turístics, 
residències d’estudiants i 

llars compartides 
(habitacions turístiques)

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

PEUAT

Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments 

d’allotjament turístic, albergs de joventut, habitatges d’ús 

turístic, llars compartides i residències col·lectives docents 

d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona 

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible



Repte 2. PDHB “Evitar la substitució d'habitatges i protegir als residents”

Barcelona ha d'afavorir el manteniment de l'habitatge habitual a la ciutat i la possibilitat que els 

veïns i veïnes puguin seguir vivint als seus barris. La pressió del turisme i d'altres usos no 

residencials, però, està fent més difícil l’accés o manteniment de l'habitatge per part de les 

persones i famílies, ja que redueix el nombre d’habitatges habituals en alguns barris i dificulta 

l’equilibri entre les necessitats dels residents i de les altres persones usuàries de la ciutat. 

Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-20

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

PEUAT

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible



Principals canvis en el marc normatiu

Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya

• Finalitat de sistematització: actualitza, integra i codifica la regulació en matèria de turisme.

• Nova tipologia d’allotjament turístic: llar compartida.

Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de

creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

• S'afegeix una disposició addicional, la desena, a la Llei 13/2002, de turisme:

“D'acord amb el règim especial establert per la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona,

l'Ajuntament de Barcelona pot regular les activitats d'allotjament turístic en habitatges d'ús turístic i en llars compartides,

mitjançant ordenances municipals, que poden establir requisits particulars i poden fixar limitacions temporals i períodes

màxims de vigència de l'habilitació per a exercir aquestes activitats, d'acord amb la legislació vigent.”

• Règim especial per a la ciutat de Barcelona: necessitat d’una ordenança per regular requisits particulars

per a l’exercici de l’activitat d’habitatges d’ús turístic i llars compartides.

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

PEUAT

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible



Indicador 1. Relació entre població flotant i població resident

Població flotant per barris

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

PEUAT

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible
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Plànol d’ordenació. 

Zones Específiques, 

ATE, eixos

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

PEUAT

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

Planejament  àmbits concrets

Gràcia

22@

Font de la 

Guatlla
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Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

22@



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

22@



Mixtura i 

diversitat de 

teixits

existent

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible

22@



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

22@



4 ESTRATÈGIES:

1. Reconèixer l’habitatge existent

MPGM22@2000 > Més de 1.000 habitatges pendents de transformació

2. Facilitar les remuntes i fomentar els edificis mixtes

3. Incrementar el sostre d’habitatge en els àmbits de transformació

Passem del 10% de sostre d’habitatge assequible al 30% 

4. Peremtre ús habitatge públic als sòls municipals 22@T

9.000 habitatges + 8.000 habitatges 17.000 habitatges

Any 2000 Any 2022

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

22@



• Consolidació  i 

reconeixement 

habitatge existent i 

facilitar les  remuntes

• Actuacions aïllades de 

dotació

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

22@



• Edificis mixtes 

industrials

• Actuacions aïllades de 

dotació

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible

22@



2000 2020

0,3 HP públic

 1 Habitatge 

0,5 activitats @

2,2 activitat terciària 2,2 activitat econòmica

3,2

30%

3

10%

90%

70%

opcional 0,2 HP/4(ST)0,2

En àmbits de Transformació 

incrementen l’habitatge protegit

Planejament derivat:

- 14 plans de millora urbana

- 5 Polígons d’actuació urbanística

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible

22@



Ajuntament 
de Barcelona

2.1.2 Estratègies per generar més habitatge assequible

MPGM GRÀCIA

Urbanisme i habitatge

ESPAI 
CONST
RUÏT

PATRIMONI

AFECTACIONS

ACTIVITATSHABITATGE

EQUIPAMENTS
ESPAI 

LLIURE

MILLORES 
AMBIENTALS

MOBILITAT

ACTIVITATS

AFECTACIONS

M i l l o r a  
a m b i e n t a l

M i l l o r a  
u r b a n í s t i c a
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Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible

MPGM GRÀCIA

M i l l o r a  a m b i e n t a l

M i l l o r a  u r b a n í s t i c a

M P G M  P E R  A   L A  M I L L O R A  
U R B A N Í S T I C A  I  A M B I E N T A L  D E L S  

B A R R I S  D E  G R À C I A

+

Urbanisme i habitatge



Ajuntament 
de Barcelona

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

MPGM GRÀCIA

Manteniment i 
protecció del

TEIXIT CONSTRUIT 

Construcció d’un
SISTEMA AMBIENTAL

Preservació del patrimoni existent

Increment de l’habitatge protegit

Adequació de les activitats

Adequació de la Mobilitat i 
l’aparcament

Ordenança ambiental

Urbanisme i habitatge



A

B

C

D

Aprofundir la mesura ja vigent en aquest moment a Barcelona de qualificar un

30% del sostre en les parcel·les a partir dels 400m2 construïbles, ja que el teixit

de Gràcia està format per parcel·les de dimensió més reduïda que la resta de

la ciutat.

Restringir l’ús d’habitatge en planta baixa a aquells carrers que no tinguin la

consideració d’eixos d’activitat i aquest ús d’habitatge restarà condicionat a

qualificar d’habitatge protegit genèric les plantes baixes en les que s’admeti el

canvi d’ús

Limitar la subdivisió dels habitatges existents. Es proposa admetre, sols la

subdivisió dels habitatges de més de 160 m² de superfície i sempre i quan els

nous habitatges es destinin a habitatge protegit.

Actuacions de promoció d’habitatge públic. 2 Actuacions aïllades

d'expropiació amb un total de 52 habitatges
Actuacions  

d’expropiació

L ’ H A B I T A T G E  D E  

P R O T E C C I Ó
M E S U R E S  D E  F O M E N T  I  M I L L O R A  D E  L ’ H P  

E N  L ’ À M B I T  D E  G R À C I A

Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar 

més habitatge assequible

MPGM GRÀCIA



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

MPGM GRÀCIA

4 estratègies:



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1 Estratègies per generar més habitatge assequible

Font de la Guatlla



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.1.Estratègies per generar 

més habitatge assequible

Font de la Guatlla

PLANEJAMENT ANTERIOR

NOU PLANEJAMENT



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

2.1.2 Estratègia per millorar la qualitat 

de l’habitatge

Regeneració Urbana

Objectiu

Millorar les condicions d’habitabilitat urbana 

Reduir la vulnerabilitat de qualitat de vida

Aplicabilitat

A qualsevol barri de la ciutat >> Eina transversal

Als àmbits més vulnerables >> Plans d’acció

Oportunitat

Actuació simultània en edificis i espai públic

Visió integral amb actuacions específiques



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

Regeneració Urbana

2.1.2 Estratègies per millorar la qualitat de l’habitatge



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

Regeneració Urbana

2.1.2 Estratègies per millorar la qualitat de l’habitatge

Àmbits d’intervenció



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

Regeneració Urbana

2.1.2 Estratègies per millorar la qualitat de l’habitatge

Metodologia i línies

de treball.
Intervenció en l’edificació



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

Regeneració Urbana

2.1.2 Estratègies per millorar la qualitat de l’habitatge

BESÒS I MARESME



Ajuntament 
de Barcelona

Urbanisme i habitatge

Regeneració Urbana

2.1.2. Estratègies per millorar la qualitat de l’habitatge

Metodologia i línies

de treball.
Intervenció en l’edificació:

Balcons i terrasses



ESTRATÈGIES JURIDIQUES 

2.1.3 Qualificació definitiva d’HPO

Objectiu: que tots els habitatges en règim de protecció oficial (HPO) 
siguin indesqualificables i permaneixin sempre com habitatge protegit.

▪ Entre 1940 i 2011 es van construir 12.836.692 habitatges principals 
a l’Estat. La meitat (6.424.018) eren HPO. Quasi la seva totalitat ha 
acabat al mercat lliure. 

▪ País Basc, Illes Balears, Navarra i Catalunya són les quatre 
primeres CCAA que aproven la qualificació definitiva de l’HPO. 

▪ Catalunya: Decret-llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures 
urgents per millorar l’accés a l’habitatge.



2.1.4 Reserves de sòl per HPO

Objectiu: Incrementar les reserves de sòl per HPO per aconseguir mixtura 
social i evitar la segregació.

Addicionalment, promoure que, com a mínim, la meitat dels HPO siguin en 
règim de lloguer.

Barcelona i AMB:

▪ Reserva de sòl HPO en sòl urbanitzable: 40% (20% per lloguer). El 
mínim estatal és del 30%, sense mínim de lloguer.

▪ Reserva de sòl HPO en sòl urbà no consolidat: 40% (20% per lloguer). 
El mínim estatal es del 10%, sense mínim de lloguer.

▪ Reserva d’HPO en sòl urbà consolidat: 30% (sense requisit lloguer). No 
hi ha mínim estatal. Instrument pioner a l’Estat.

BCN

AMB



2.2 Promoció de parc públic i 

públic-privat/comunitari de 

lloguer social i assequible



Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025

Promoció 
(habitatges i 
allotjaments)

54%
Adquisició

22%

Cessió

11%

Captació

13%

Entre 2016 i 2020 el parc assequible de la ciutat ha 

augmentat en 3.607 habitatges, que han permès 

allotjar a unes 9.100 persones. 

La meitat provinent de nova promoció i l’altra meitat 

d'adquisicions i captacions.

3.607
Habitatges

Mecanismes d’ampliació del parc assequible.

El 69% de nou habitatge protegit de la ciutat l’ha 

promogut l’Ajuntament.



Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025
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El ritme de producció d’habitatge social i assequible ha 
sigut inferior al projectat el 2016.



2.2.1 Promoció directa

L’IMHAB ha multiplicat exponencialment la seva capacitat de 
promoció i gestió d’habitatge, el 80% en règim de lloguer.

A finals de 2021 hi havia 82 promocions en marxa en sòl 
municipal, que permetran generar 6.100 habitatges entre 
2016-2025.

Bon Pastor

C/ Tànger
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Mitja de promoció 
IMHAB

Habitatges finalitzats per 
part de l’IMHAB 

Objectius de promoció 
per l’IMHAB del PDHB 
2016-2025



2.2.1 Promoció directa

La innovació en matèria de promoció industrialitzada està 
permetent:

▪ Minimitzar l’impacte ambiental dels edificis al llarg del seu 
cicle de vida.

▪ Reduir els temps d’execució de les obres.

▪ Reduir els costos.

▪ Millorar la qualitat, el control i l’eficiència de les obres.

▪ L’agilitat en les promocions també s’ha promogut mitjançant 
licitació de projecte + obra.

APROP Ciutat Vella

Casernes de Sant Andreu



2.2.2 Promoció delegada

Conveni amb Entitats Socials (ESAL)

Promoció del Cohabitatge en 3 fases:

▪ Acords bilaterals per 2 projectes pilot (2014 i 2015): 33 
habitatges.

▪ Licitacions competitives (2016 i 2019): 217 habitatges.

▪ Conveni entre l’Ajuntament-Cooperatives-Fundacions 
(2021): 1.000 habitatges en 10 anys.

▪ Dret de superfície en sòl municipal (99 anys).

▪ 60% lloguer, 40% cooperatiu.

▪ Subvencions municipals retornables (7-16%).

▪ Suport en accés a finançament ICF i ICO.

▪ Compromís de generar un operador d’habitatge social a llarg 
termini, en línia amb el model Community Land Trust.

D’esquerra a dreta:

Cirerers, Princesa, La Balma i La Borda.



Instrument Hab.

PILOTS 33

CONCURSOS 391

CONV. ESAL 621

Total habitatges 1.045

1

2

3

4

5

6

7
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Adreça Hab.

1 C. Princesa, 49 5
2 C. Constitució, 83-89 28
3 C. Espronceda, 133 20
4 C. Ulldecona, 26-28 32
5 C. Pla dels Cirerers, 2-4 29
6 Pg. Joan de Borbó, 11 8
7 C. General Vives, 4-6 17
8 C. Teresa Boronat i Fabra, 10 35
9 C. Constitució, 43 31

10 C. Aiguablava, 74-76 27
11 Pl. de la Gardunya, 5 39
12 Av. Estatut de Catalunya, 15-17 105
13 C. Constitució, 49 48
14 Pg. Joan de Borbó, 44-45 18
15 C. Binèfar, 18 46
16 C. Pere IV, 115 23
17 C. Rossend Arús, 36 i 38 7
18 Av. de Vallcarca, 110X 37
19 C. de Gustavo Bécquer, 11X 24
20 C. Ulldecona 11.X 84
21 Via Augusta, 375 i 383 26
22 Via Augusta, 389-393 14
23 C. Mossen Amadeu Oller, 17-21 40
24 C. Sant Martí, 12-16 43
25 Mont-Ral -Letamendi 38
26 Pg. de Torras i Bages, 126-128 80
27 C. Bolívia, 23-27 74
28 C. Gessamí, 13 8
29 C. Palamós, 55-63 59

Total habitatges 1.045  

Mapa de promocions



2.2.2 Promoció delegada

Habitatge Metròpolis Barcelona

PPP entre l’Ajuntament (25%) l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (25%) i socis privats escollits mitjançant 
concurrència pública (50%):

Objectiu: 4.500 HPO de lloguer en 8 anys.

Socis privats –NEINOR i CEVASA – seleccionats el 2021.



2.3 Adquisició d’habitatge



2.3 Adquisició d’habitatge

Objectiu: Incrementar el parc d’habitatge social de forma no 
segregada.

Instruments:

▪ Dret de tanteig i retracte d’HPO: sobre segones i posteriors transmissions. 

▪ Dret de tanteig i retracte DL 1/2015: sobre habitatges propietat de bancs i fons 
d’inversió.

▪ Àrea de Tanteig i Retracte Ciutat: el dret de tanteig i retracte ha estat declarat 
per l’Ajuntament a tota l’àrea de Barcelona per a la venta de terrenys i edificis 
sencers. 

▪ Tanteig i retracte MPGM 30%: dret d’adquisició preferent dels HPO provinents 
de l’aplicació de la MPGM 30%. 

Habitatges en edificis sencers Habitatges individuals Total

Habitatges Inversió Habitatges Inversió Habitatges Inversió

2016 88 9.301.204€ 56 2.747.996€ 144 12.049.200€

2017 167 24.813.017€ 24 1.071.377€ 191 25.884.394€

2018 36 6.230.468€ 4 291.360€ 40 6.521.828€

2019 127 8.018.677€ 71 4.465.281€ 198 12.483.958€

2020 40 7.086.500€ 39 2.790.308€ 79 9.876.808€

2021 358 54.022.505€ 19 1.376.112€ 377 55.398.618€

Total 816 109.472.371€ 213 12.742.434€ 1.029 122.214.805€



2.4 Mobilització d’habitatge



Cens d’habitatge buit

El Cens d’Habitatge de 2011 de l’INE va sobreestimar 
l’habitatge buit (10%).

Un cens municipal extraordinari en base a l’estudi de 
dades de consum d’aigua i empadronament + treball 
de camp va permetre estimar els habitatges buits en 
10.052 (1,22%). 

També es van detectar 881 habitatges turístics sense 
llicència.

1.166 habitatges presentaven deficiències i requerien 
de rehabilitació per al seu ús.



2.4.1 Borsa de lloguer

Programa públic d’intermediació.

Més de 1.000 habitatges 
administrats el 2021.

INCENTIUS PER A SOL·LICITANTS

Extensió en la durada dels contractes de lloguer

✓ Lloguer assequible

✓ Sense despeses addicionals. La propietat 

assumeix:

• Despeses de la comunitat de veïns i 

veïnes

• Impost de Béns Immobles

• Alta dels serveis

✓ Sense despeses de transacció (fiança, 1r mes, 

despeses administratives) en funció de 

l’avaluació de Serveis Socials

Assegurança de la llar

Suport legal i tècnic

INCENTIUS PER A LA PROPIETAT

Lloguer a preu competitiu

Garantia del cobrament del lloguer

+ Defensa legal

+ Seguiment/Mediació

Ajuda temporal o permanent al pagament del 

lloguer en cas de risc d’impagament

Assegurança de la llar

Permís d’Ocupació i d’Eficiència Energètica

Subsidi a la rehabilitació fins a 20.000€  

Descompte en l’Impost de Béns Immobles

Incentiu per a habitatges buits: 1.500€

Incentiu per a mantenir inquilins existents (sense 

pagaments pendents: 1.500€

Incentiu per a mantenir inquilins existents (amb 

pagaments pendents: 6.000€

Suport legal i tècnic + Seguiment + Mediació



2.4.2 Programa de cessió

Programa delegat a la Fundació Hàbitat 3.

▪ El propietari té garantit el cobrament del lloguer.

▪ Ajuda a la rehabilitació per fer obres d’adequació.

▪ L’inquilí paga en funció dels seus ingressos gràcies a una 
subvenció municipal que cobreix la diferencia.
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2.4.3 Programa de mobilització d’HUTs
(Habitatges d’Ús Turístic)

El Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT) 
estableix 3 àrees per a la regulació dels HUTs:

▪ Àrees de decreixement (no es renoven llicències).

▪ Àrees d’estabilització (es congela el nombre actual de 
llicències)

▪ Àrees de creixement potencial

Objectiu: Captació d’HUTs buits a conseqüència de la pandèmia 
de la COVID-19.

▪ Rentes entre 700€ i 1.200€ mensuals en funció del temps 
en que se posi l’habitatge a disposició de l’Ajuntament.

▪ Lloguer temporal d’entre 12 mesos i 3 anys.

▪ Acompanyament social de les famílies mitjançant de la 
fundació Hàbitat 3.

S’han captat 150 unitats el 2021.



Resum d’estratègies d’ampliació del parc

Promoció

• 8.000 unitats

• 80% lloguer – 20% dret de superfície

• 67% promoció directa – 37% promoció delegada

• 1.200M€

• 19.000 residents

• 13.000 llocs de treball

Adquisició

• 1.000 unitats

• 100% lloguer

• 125M€

• 7.000 llocs de treball

Mobilització

• 1.500 unitats

• 100% lloguer

• 25M€

• 6.000 llocs de treball

El parc d’habitatge públic creixerà dels 7.500 habitatges el 
2015 als 17.500 el 2025 (10.781 a 2021).

20.000 llars més reben ajudes al pagament del lloguer.

17.500 inquilins públics + 20.000 ajudes al lloguer = 18% 
del parc de lloguer de la ciutat el 2025 (15% a 2021)



2.5 Ajudes al lloguer



2.5 Ajudes al lloguer

De 16M€/any el 2016 a 
36M€/any el 2020.

120M€ durant el període 
2016-2020.
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3
Polítiques de rehabilitació



3.1 Ajudes a la rehabilitació

127M€ durant el període 2016-2020.

Més de 1.000M€ d’impacte al PIB de la ciutat.

Uns 145.000 veïns i veïnes beneficiats.

Elements 
comuns

39%

Ajuts a 
l'interior borsa

14%

Ajuts a 
l'interior 

vulnerables
12%

Finques d'alta 
complexitat

28%

Regeneració 
urbana

7%



4
Regular el mercat immobiliari



4.1 Data Mastering = Market Shaping



4.1.1 Observatori Metropolità de 
l’Habitatge de Barcelona (O-HB)

4.1.2 Càtedra Barcelona Estudis 
Habitatge 

Conveni de 4 anys prorrogables a 4 més.

Co-direcció entre els/les quatre co-directors/es.

Transferència anual de 150.000€, 25% cada universitat.

Overhead homogeni del 10% per cada universitat.

RECERCA

Recerca 
aplicada 

interdisciplinary

Tesis Doctorals i 
Premis

EDUCACIÓ

Màsters i 
Postgraus

Per a gestors i 
investigadors

ASSESSORAR

Producció de 
coneixement 

aplicat

Assessorament 
institucional

DISSEMINACIÓ

Networking

Comunicació 
mediàtica

Congressos



4.2 Regulació dels lloguers

Reducció dels preus de lloguer i 
augment del nombre de 
contractes.

2 fenòmens paral·lels a 
conseqüència de la pandèmia 
de la Covid-19:

▪ Paralització del sector 
durant el confinament.

▪ Reducció de la demanda 
d’allotjaments turístics.

“Our results indicate that the [Catalan 

rent] regulation reduced average rents 

paid by about 6%. However, this price 

drop did not lead to a reduction in the 

supply of housing units in the rental 

market. 

[In conclusion, the data] suggest that rent 

control policies can be effective in 

reducing rental prices and do not 

necessarily shrink the rental market.”



4.3 Policia administrativa

L’impuls d’una disciplina d’habitatge (en col·laboració amb la 
inspecció-sanció urbanística) com un nou pilar de la política 
d’habitatge entesa com un servei públic. 

TOTAL INSPECCIONS

Tipus d’actuacions
inspeccions expedients habitatges 

Mobilitzar l’habitatge buit

vinculades als expedients sancionadors 1.571 661 950

cens d’habitatges buits 103.864 10.052

Aturar l’assetjament immobiliari 35 44

Garantir el bon ús de l’habitatge protegit 4.925 253 253

Millorar la conservació de l’habitatge

41 57vinculades al Departament de disciplina d’habitatge

vinculades a la tasca dels distrites

Oferir un lloguer social 21 26

Detectar habitatge d’ús turístic il·legal 9.964 8.824 8.824

Total (no inclou cens d’habitatge buit) 16.460
9.835

10.154

Total amb cens habitatge buit 120.324 20.206



4.3  Policia administrativa

Sancions

Habitatge buit 
52%

Assetjament
5%

Mal estat de 
conservació

7%

HPO
31%

No oferiment lloguer 
social
3%

Sobreocupació
2%

Sancions imposades 87 sancions

Import de les multes imposades 2,53 M€

Habitatges inspeccionats 121.457 viviendas

Informes previs d’habitatge realitzats per

garantir el dret al reallotjament de les

persones residents

630 informes

(451 favorables i 121 desfavorables)

Regularització del lloguer d’habitatges de

protecció oficial
27 regularitzacions de VPO



5
Conclusions



5 Conclusions

Barcelona com a model emergent d’habitatge orientat a la missió (Mazzucato), basat en col·laboracions 
públic-privades-comunitàries simbiòtiques i no parasitàries.

Intervenir, intervenir i intervenir des del sector públic. Sense una intervenció pública forta, mai, en cap lloc ni 
moment històric, s’ha aconseguit generar parcs d’habitatge permanentment assequible.

Pactar, pactar i pactar amb el sector privat, comunitari i mercantil. L’empenta pública és condició necessària però no 
suficient. Hi ha d’haver un conjunt d’aliances per generar un ampli ventall de proveïdors d’habitatge assequible 
permanentment.

El mentrestant

El mentrestant serà llarg. I no podem dir a diverses generacions que les solucions els passaran de llarg. 

El creixement de l’oferta (adequadament diversificada) haurà de fer-se de forma paral·lela a programes d’ajuda al 
pagament del lloguer.

Però no podem garantir els marges de benefici de l’oferta privada (en molts casos rentista/especulativa) amb diner 
públic. Per tant, el debat sobre el control dels lloguers és inevitable



Premis i propers esdeveniments

Premi Projecte Categoria Any

Urbact Best Practice UCER
Prevenetion of evictions and 

homelessness
2017

World Habitat Award
Hàbitat 3 cession programme,

La Borda

Best innovative initiative,

Bronze
2019

European Responsible Housing Award

“Place-based anti-speculation 

housing policies”,

La Borda

Fair financing and housing 

affordability,

Special prize for innovation

2019

AVS Can Fabra Best building in new construction 2020

Mapei + Green Building Council Spain Can Fabra 2020

Advanced Architecture Awards Can Fabra 2020

FAD APROP (finalist) 2020

FAD Can Fabra 2021

AIT-Award Can Fabra First prize in collective housing 2021

New European Bauhaus APROP
Modular, adaptable and mobile 

living solutions
2021

Barcelona, 30 d’agost a 

2 de setembre de 2022
Barcelona, març 2023



Moltes gràcies!

Urbanisme i habitatge


