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Una porta oberta a l’habitatge
Garantir el dret a l’habitatge per a
tots els ciutadans i ciutadanes és una
de les principals prioritats del Govern
de la Generalitat.
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En aquest sentit, les polítiques socials d’habitatge estan encaminades a donar resposta en dos vessants. D’una banda, garantir que
totes les persones que es troben en situació d’emergència i vulnerabilitat trobin una solució a través de la Generalitat i, de l’altra,
implementant mesures per facilitar l’accés a l’habitatge per a tots
aquells col·lectius que hi tenen més dificultats.
Amb quins instruments? Un dels principals instruments és
augmentar el parc d'habitatge de lloguer social, fent-lo créixer
per mitjà de la compra; de l'establiment de lloguers socials al parc
privat mitjançant la mediació pública; de la cessió d'habitatges per
part de les entitats financeres; o de la construcció. A més,
la Generalitat garanteix cada any ajuts per pagar el lloguer a
milers de persones que tenen dificultats, i també desplega dia a
dia diferents mesures de suport i de mediació per evitar milers de
desnonaments cada any.
Aquesta Guia de l’habitatge inclou informació d’utilitat per a tota la
ciutadania per resoldre qualsevol dubte en aquest àmbit, tant si es
tracta de dificultats per pagar les quotes de lloguer o de la hipoteca, com de les vies per resoldre situacions de risc de perdre la
casa, així com de les opcions que tens
per llogar un habitatge
amb garanties.
Trobaràs tota la informació
actualitzada a
habitatge.gencat.cat
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1. Mapa de l’habitatge a Catalunya
Sabies que...
3 de cada 4 habitatges de Catalunya
són de primera residència?

C

A Catalunya hi ha més de 3,8 milions d'habitatges, dels quals,
un 76,2% són habitatge principal i un 12,2% són segones
residències. La resta són habitatges desocupats.
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L’any 2016, el mercat de compravenda va arribar als 66.248
habitatges, dels quals 12,7% eren de nova construcció i 87,3%
eren de segona mà.
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Dades de compravenda
d’habitatges del 2016

Llars: 2.949.000
Habitatges: 3.863.381

Habitatges comprats: 66.248

12,2%

12,7%

habitatges
secundaris

habitatges
de nova
construcció

11,6%

habitatges
desocupats

87,3%

habitatges
de segona mà

76,2%

habitatges
principals
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L’estat del mercat de lloguer a Catalunya
Un 19,8% de la població de Catalunya viu de lloguer.
El 2016 es van registrar 142.714 contractes de lloguer nous
a Catalunya, un 0,7% més que l’any anterior. D’aquests, 42.182
es van signar a la ciutat de Barcelona. L’import mitjà mensual
a Catalunya és proper als 600 euros, un 6,8% més que el 2015,
i a Barcelona ciutat, se situa a l’entorn dels 800 euros.
Són dades de l'Informe del lloguer a Catalunya 2016 de
la Generalitat, elaborat amb dades oficials de les fiances
dipositades a l’Institut Català del Sòl (Incasòl).

Sabies que...
C

M

Y

CM

tots els contractes de lloguer que se signen a
Catalunya s’han de formalitzar a l’Incasòl?
Això el converteix en un registre únic a Europa
sobre dades de lloguers.
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MERCAT DEL LLOGUER A CATALUNYA.
Any 2016.

Mitjana anual

Valoració
interanual

Barcelona

655,29

+7,6

Girona

454,49

+4,1

Lleida

356,59

+1,7

Tarragona

412,07

+3,5

Catalunya

595,66

+6,8

(1) Variació interanual de les mitjanes anuals.

-7-
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Mercat del lloguer a barcelona.
Any 2016.

C

M

Mitjana Anual
Euros/Mes

Variació interanual
16/15% (1)

1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Monjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià - Sant Gervasi
6. Gràcia
7. Horta - Guinardó
8. Nou Barris
9. Sant Andreu
10. Sant Martí

739,23
917,27
678,78
985,94
1144,71
787,86
640,15
561,07
644,91
771,41

9,4
10,3
8,7
6,5
8,9
9,2
9,1
8,1
5,6
10,1

Barcelona

801,28

9,0

(1) Variació interanual de les
mitjanes anuals.
Font: Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana, a partir de les fiances
dipositades a l’Incasòl.

Índex de referència
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El Govern vol promoure un mercat de lloguer més atractiu, més
segur i més estable per tal que pugui ser una opció real d’accés
a l’habitatge per a tothom a Catalunya. I per aconseguir-ho espremerà al màxim les competències que té en matèria d’habitatge,
malgrat que el mercat del lloguer està regulat majoritàriament
per legislació estatal.
Amb aquest objectiu, la Generalitat treballa en la redacció d’una
legislació que acosti Catalunya als estàndards europeus en la
promoció i protecció del lloguer. Mentrestant, però, està elaborant
un índex de referència de preus de lloguer a Catalunya, que aportarà transparència al mercat de lloguer, servirà per modular
increments de preus i per donar eines als ajuntaments per crear
estímuls fiscals o d’altres tipus als propietaris que lloguin per sota
d’aquest índex.
Aquest índex serà d’accés lliure a través d’internet, s’hi podrà
consultar el lloguer de referència per zones en grans ciutats com
Barcelona o per municipis, i tindrà en compte la tipologia de
l’habitatge, les dimensions, la ubicació, l’accessibilitat, l’antiguitat
o l’estat de conservació.
-8-
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Mobilització de pisos buits
Una de les prioritats en matèria d’habitatge de la Generalitat
és la mobilització de pisos buits. Una de les vies per aconseguir-ho
és l’impost creat per la Generalitat l'any 2015 que s’aplica sobre
habitatges inscrits en el Registre de pisos buits l'any 2015
i ocupats sense títol habilitant. L'objectiu principal d’aquest impost
no és la recaptació, sinó la mobilització del parc privat d'habitatges
i evitar que hi hagi pisos sense ús, mentre hi ha famílies i persones
que ho necessiten.
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L'impost sobre els habitatges buits
que s'aplica a Catalunya afecta
les entitats financeres i ELS grans
tenidors i grava l'incompliment
de la funció social de l'habitatge.
L’any passat, 198 entitats bancàries i grans tenidors van fer efectiu
el pagament de l'impost, que va permetre recaptar més d’11,2
milions d’euros. Els diners recaptats es van destinar a comprar
habitatges provinents de processos d'execució hipotecària en
municipis d'alta demanda, gràcies al dret preferent de compra
conegut com a dret de tanteig i retracte. En un any i mig, el Govern
ha comprat amb aquest sistema 460 habitatges.
D’aquesta manera, s'aconsegueix augmentar el parc públic
d'habitatge social i, alhora, evitar que els habitatges, els comprin
fons d'inversió amb fins especulatius.
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2. Impuls a les polítiques socials d’habitatge

Sabies que...

el 2016 la Generalitat va augmentar un 30%
els recursos dedicats a ajuts per garantir
el dret a l’habitatge?

La Generalitat de Catalunya ha
destinat més de 109 milions d’euros a
ajuts a l’habitatge durant l’any 2016.
C
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Es tracta d’un increment de més de 25 milions d’euros
respecte l’any 2015 (un 30,3%), i del 115% respecte l’any 2012.
Amb aquests ajuts i amb el parc públic que es destina a lloguer
social, s'han atès més de 88.000 famílies, gairebé 15.000 més
que l'any anterior.
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Més recursos per a polítiques
socials d’habitatge
+Inversió
109,3 Milions
d’euros
+AJUTS
88.052 Famílies
beneficiàries

50,8 M€

50,9 M€

109,3 M€
83,8 M€

62,8 M€

88.052

73.306
55.783

45.885

2012

49.008

2013

2014
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3. Accedir a un lloguer social
Sabies que...
aquest 2016 la Generalitat ha lliurat 1.350
habitatges del parc públic per a lloguer social?
Més del 50% a les comarques de Barcelona.
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El Govern destina tot el seu parc públic a lloguer social.
Aquest 2016 ha gestionat més de 27.500 pisos, amb un lloguer
social de 175 euros mensuals de mitjana. Durant l’any 2016,
la Generalitat de Catalunya ha fet efectiu el lliurament de 1.350
habitatges del parc públic.

Sabies que...
el 2016, el parc d’habitatge de la Generalitat per a
polítiques socials va augmentar un 6,6% respecte de
l’any anterior i va arribar a més de 27.500 habitatges?

CMY

K

El parc públic es nodreix dels habitatges propis, dels cedits per
entitats financeres i dels habitatges del parc privat que es lloguen
a preu assequible a canvi de garanties de cobrament per part de la
Generalitat. De fet, amb aquestes dades el parc d’habitatge de la
Generalitat per a polítiques socials es va incrementar un 6,6%
respecte de 2015. I es continua treballant per augmentar-lo, entre
d’altres, a través del dret que tenen les administracions a comprar
de manera preferent pisos propietat de bancs provinents d'execucions hipotecàries (dret de tanteig i retracte). En un any i mig, el
Govern ha comprat 460 habitatges amb aquest sistema.

LA GENERALITAT HA ACORDAT AMB DIVERSES ENTITATS FINANCERES LA CESSIÓ DE GAIREBÉ 4.000
PISOS PER A DESTINAR-LOS A LLOGUER SOCIAL
I AMPLIAR AIXÍ EL PARC PÚBLIC.
-11-
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La Generalitat gestiona:
de
27.552 Pisos
lloguer social

6,6%

Respecte
del 2015

14.438
9.154
3.960

Parc públic
Parc privat amb mediació
Cessions d’entitats bancàries
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Com pots accedir al parc públic?
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Per poder accedir a un lloguer d’habitatge
amb protecció oficial cal complir
determinats requisits.

K

Requisits dels
sol·licitants
Ser major d’edat o estar emancipat.
Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita
mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa
sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris
d’aquests habitatges.
No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment,
llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
Pots consultar tots els requisits a la pàgina web
habitatge.gencat.cat
-12-
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On et pots inscriure
Si compleixes els requisits, t'has d'inscriure en
el Registre de sol·licitants d'habitatge protegit
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
(www.registresolicitants.cat). A la ciutat de
Barcelona, pots demanar informació al Consorci
de l'Habitatge de Barcelona.
Consulta com fer-ne la sol·licitud a www.registresolicitants.cat
La sol·licitud s’ha de renovar cada tres anys.
Recorda: la inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge
protegit és imprescindible per accedir a un habitatge del
parc social. La sol·licitud és vàlida per 3 anys.
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També pots sol·licitar un habitatge gestionat per les borses de
mediació per al lloguer social. Es tracta de borses creades per
conveni entre els municipis o comarques i l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya per promoure l’habitatge de lloguer assequible.
Trobaràs més informació al web habitatge.gencat.cat

K

Ajuts per pagar el lloguer
La Generalitat disposa d'ajuts per al manteniment de l'habitatge
que es convoquen cada any. Aquest 2016 hi ha hagut 50.357 famílies beneficiàries d'aquests ajuts ordinaris, que suposen un total de
94,24 milions d'euros.

AQUEST 2016, LA GENERALITAT HA ATORGAT
A MÉS DE 50.000 FAMÍLIES AJUTS ORDINARIS PER PAGAR EL LLOGUER, PER UN IMPORT
DE 94,24 MILIONS D'EUROS.
-13-
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D’altra banda, si tens un deute acumulat per impagament de
lloguer o de la quota de la hipoteca i et trobes en risc de desnonament, pots demanar l’ajut urgent. Aquest ajut consisteix en pagar
aquest deute (d’un màxim de 3.000 euros) i 12 mesos de subvenció d’una part del lloguer (amb un topall de 2.400 euros anuals).
El 2016 la Generalitat de Catalunya ha atorgat 2.891 prestacions
urgents.

Sabies que...
la Generalitat va atorgar el 2016 prop de 3.000 ajuts
urgents per al pagament del lloguer o de la quota de
l’hipoteca a persones en risc de desnonament?
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Les famílies que viuen a pisos del parc públic també poden
accedir a un ajut especial de la Generalitat. L’ajut varia en funció
dels ingressos, la situació socioeconòmica dels residents i el preu
del lloguer que han de pagar.
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Llogar amb garanties: l’Avalloguer

Sabies que...
el servei de garantia Avalloguer cobreix temporalment part de la renda mensual a l’arrendador en
cas d’impagament?
Pels propietaris que vulguin llogar habitatges, la Generalitat té
el programa Avalloguer, una cobertura de cobrament dels lloguers
d’habitatges situats a Catalunya aplicable als arrendaments urbans.
Garanteix als propietaris percebre una quantitat equivalent a tres
mesos de renda.
-14-
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En el cas d'habitatges amb protecció oficial que es destinin als
programes de mediació, de cessió o al programa d'inserció,
la cobertura s'amplia fins als sis mesos.
Trobaràs més informació sobre l’Avalloguer a la pàgina
web habitatge.gencat.cat

4. Què puc fer si no puc pagar el lloguer
o la hipoteca i puc perdre la casa?
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Si estàs en situació de risc de perdre l’habitatge
habitual per problemes de pagament del lloguer
o en procés de desnonament, la Generalitat té
diversos tipus d’ajuts adaptats a la necessitat
i a la urgència de cada família.
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Cal que t’adrecis tan aviat com sigui possible a
l’Oficina d’Habitatge del teu municipi o a l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya per tractar la teva
situació juntament amb els serveis socials.
En funció de la teva situació, l’Administració et pot oferir diferents
alternatives per evitar el desnonament, com ara els ajuts urgents
per al pagament del lloguer o les quotes de la hipoteca, la mediació amb les entitats financeres a través del servei de l’Ofideute o
bé l’adjudicació d’un habitatge del parc públic.

Sabies que...

la Generalitat de Catalunya ha evitat de forma directa
més de 19.400 desnonaments en 5 anys?

-15-
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La Generalitat HA EVITAT
de forma directa:

4.480 Desnonaments
l’any 2016
19.429 Desnonaments
des de l’any 2012
Per mitjà de:
Ajuts urgents
Mediació a través del servei de l’Ofideute
Adjudicacions d’habitatges de la Mesa d’Emergència
C
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Quines alternatives t’ofereix la Generalitat si no pots
pagar el lloguer o si tens dificultats per pagar la
quota hipotecària del teu habitatge habitual?
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La Generalitat pot ajudar-te amb prestacions d’urgència
especial en cas de deute de rendes de lloguer produït per
circumstàncies sobrevingudes i no previsibles. Són ajuts que
tenen la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge
i evitar l’exclusió residencial.
Ajut per pagar quotes hipotecàries vençudes
i no satisfetes. Si tens ingressos suficients per continuar fent
front a la hipoteca, però tens rebuts pendents, pots demanar
la prestació econòmica d’urgència especial.
Es tracta d’un ajut, amb caràcter puntual, que pots sol·licitar
per pagar les quotes vençudes no satisfetes, sempre que
no superin l’import total de 3.000 €, i que puguis acreditar la
continuïtat del teu compromís en el pagament del contracte
hipotecari (crèdit/préstec).
-16-
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Reallotjament a un pis del parc públic. Les persones que
necessitin un reallotjament han d’adreçar-se als serveis
socials municipals perquè elaborin l’informe social corresponent. Aquest informe és imprescindible per tramitar la
sol·licitud de valoració per obtenir l’habitatge a través de
la Mesa d'Emergència. La Mesa d’Emergència és l’òrgan
col·legiat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) que
adjudica habitatges a persones i unitats familiars en situació
d’elevat risc d’exclusió social. Una desena d’ajuntaments
catalans tenen les seves meses pròpies, en les quals hi
participa una representació de l'AHC.

Sabies que...
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CM

en cas de no poder pagar el lloguer o la hipoteca,
la Llei 4/2016 obliga a oferir un lloguer social si el
propietari del pis consta en el llistat del Registre de
pisos buits i ocupats de la Generalitat?
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La legislació actual obliga els bancs, filials i fons d'inversió
inscrits al Registre de pisos buits i ocupats sense títol habilitant de la Generalitat a reallotjar en règim de lloguer social
les persones o unitats familiars que no puguin pagar el
lloguer o la hipoteca. En aquest cas, s'ha d'oferir un lloguer
social per un període mínim de 3 anys, en funció dels
ingressos de la unitat familiar.

-17-
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5. Ofideute: assessorament i mediació
en cas de deute hipotecari o lloguer
La Generalitat compta amb el servei d’informació, assessorament
i mediació Ofideute, adreçat a les famílies amb dificultats per
pagar el lloguer o la hipoteca i que es troben, per aquesta causa,
en risc de perdre el seu habitatge principal.

Sabies que...
C

M

Ofideute és un servei gratuït de la Generalitat per
a l’assessorament i la mediació del deute en
l’àmbit de l’habitatge?
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D'altra banda, amb la nova Llei 4/2016 de mesures de protecció
del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial, davant d'una situació de sobreendeutament es pot presentar
una sol·licitud a la Generalitat en el marc de les Comissions
d'Habitatge i Assistència davant les Situacions d'Emergència
Social (CHASES).
Aquestes comissions estan formades per representants del
Govern, entitats socials, advocats, ajuntaments i entitats financeres amb l'objectiu d'analitzar els casos de sobreendeutament i
elaborar-ne un pla integral de solució. El Govern ha constituït
comissions a Barcelona ciutat; Barcelona comarques; comarques
de Girona; el Camp de Tarragona; les Terres de l'Ebre; comarques
de Lleida; l’Alt Pirineu i Aran.

-18-
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6. Com t’ajuda la Generalitat si no pots fer front
als rebuts dels subministraments de la llar?

LA LLEI 24/2015 PROTEGEIX LES PERSONES
I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC D'EXCLUSIÓ
RESIDENCIAL, DAVANT DELS TALLS DE
SUBMINISTRAMENT D'ELECTRICITAT,
GAS I AIGUA PER PART DE LES COMPANYIES
C

M

Y

CM

per manca de pagament d’aquest subministraments bàsics.
Això vol dir que aquestes companyies, abans d’efectuar
interrupcions o talls en el subministrament, han de sol·licitar
un informe als serveis socials municipals per a determinar si
la persona o unitat familiar està en risc d’exclusió residencial i,
si és així, no els poden tallar els subministraments.
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Podeu consultar més informació
sobre pobresa energètica
a consum.gencat.cat

-19-
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7. Rehabilitació d’edificis
És important que els ciutadans i les comunitats de propietaris vetllin per la salut dels
seus edificis. Cal que facin habitualment
revisions per saber quins problemes estructurals tenen o poden tenir i anticipar-s'hi.
Un bon manteniment garanteix l’estalvi energètic,
millora la qualitat de vida dels veïns, evita despeses innecessàries
i pot prevenir un possible cas de pobresa energètica.
De portes enfora, la rehabilitació també evita la degradació
urbanística de la ciutat i ajuda a tenir un millor entorn.
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Són subvencions que milloren l’accessibilitat, la qualitat i la sostenibilitat dels edificis.
Van destinades a rehabilitar elements
comuns i espais comunitaris d'edificis d'ús
residencial.
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Poden demanar subvencions les comunitats
de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris i els propietaris únics
d'edificis d'habitatges.

Subvencions per a més grans de 65 anys
Poden demanar subvencions les unitats de convivència en què
visqui una persona de 65 anys o més. Aquestes subvencions van
destinades a obres de millora a l'interior dels habitatges, com pot
ser la substitució de banyeres per plats de dutxa.
Podeu consultar terminis i documentació necessària per
a cadascuna d’aquestes subvencions a habitatge.gencat.cat

-20-
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8. Inspecció tècnica d’edificis
Per allargar la vida dels edificis i tenir un parc d’habitatges adequat, cal
que periòdicament es faci la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges
(ITE). Un tècnic especialista es fa càrrec d’analitzar l’estat de l’edifici i
d’orientar la propietat sobre les actuacions que cal fer per conservar-lo i
fer-ne el manteniment.
El tècnic qualificat ha de ser un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer,
de l’edifici. Es pot sol·licitar als col·legis tècnics o al Col·legi d'Administradors de Finques. El cost econòmic d’aquesta inspecció anirà a càrrec de
la propietat de l’edifici.
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Antiguitat
edifici

Termini per passar
la inspecció ITE

Pels edificis d'habitatges plurifamiliars:
Anteriors a 1931
Entre 1931 i 1950
Entre 1951 i 1960
Entre 1961 i 1971
A partir de 1971

Fins al 31 de desembre de 2012
Fins al 31 de desembre de 2013
Fins al 31 de desembre de 2014
Fins al 31 de desembre de 2015
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Pels edificis d’habitatges unifamiliars:
Anteriors a 1900
Entre 1901 i 1930
Entre 1931 i 1950
Entre 1951 i 1960
Entre 1961 i 1975
A partir de 1975

Fins al 31 de desmbre de 2016
Fins al 31 de desembre de 2017
Fins al 31 de desembre de 2018
Fins al 31 de desembre de 2019
Fins al 31 de desembre de 2020
L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Les ITE estan regulades al Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment
i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.

Una vegada obtingut l'informe tècnic cal sol·licitar el certificat
d’aptitud de l’edifici a l'Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Els edificis que ja hagin passat la ITE reben un certificat d’aptitud
que té una durada de 10 anys com a màxim en funció de les
deficiències que s’hagin trobat.
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9. Certificat energètic
És el procés pel qual es verifica
la conformitat de la qualificació
energètica dels edificis.
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L’han de tenir tots els edificis de nova
construcció i els edificis existents que
siguin objecte de compravenda o arrendament. També l'han de tenir els edificis
ocupats per una autoritat pública amb
una superfície de més de 250m2
freqüentats habitualment pel públic.
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Al web de tràmits de la Generalitat www.gencat.cat/tramits teniu
tota la informació i la documentació que cal per
sol·licitar aquest certificat.
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10. Noves formes de tinença d’habitatge
El Govern ha aprovat la incorporació en el Codi civil català de
noves fórmules de tinença d’habitatges, com ho són la propietat
temporal i la propietat compartida.
El que es persegueix amb aquestes noves formes d’adquirir la
propietat d’un bé és promoure noves maneres d’accedir a l’habitatge, sense que les persones hagin de subscriure préstecs molt
elevats.

propietat temporal
C

M

Y

La propietat temporal atorga al comprador la propietat durant un
temps establert. Transcorregut el termini fixat, que pot tenir una
durada entre els 6 i els 99 anys, el bé retorna al propietari ordinari
o als seus hereus.
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propietat COMPARTIDA

Aquesta modalitat permet fer una compra inicial d'una quota de
l'immoble, i la resta de quotes es poden satisfer progressivament,
si és el cas, en funció de la disponibilitat econòmica. Amb aquest
sistema, el propietari material té gairebé totes les facultats de
domini sobre el bé que adquireix, a canvi del pagament d’una
quantitat econòmica al propietari formal.

Sabies que...
el Govern ha promogut recentment incorporar
en el Codi civil català noves fórmules de tinença
d’habitatge, com la propietat temporal
i la propietat compartida?
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habitatge.gencat.cat
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