
 

 

 

Moció per accedir als habitatges amb preus de 
lloguer justos i estables 
 
El dret a l’habitatge, reconegut a l’article 47 de la Constitució Espanyola de 1978 i a l’article 
26 de l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de 2006, és un dels pilars 
fonamentals de l’estat del benestar, que defineix en bona part les democràcies socials on 
ciutadans i ciutadanes viuen amb dignitat. De la mateixa manera la lluita contra 
l’especulació immobiliària també queda recollida en aquest article 47 de la Constitució. 
 
Però l’esclat de la bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions de la promesa 
de l'accés universal a l'habitatge de propietat basat en el crèdit irresponsable que 
estimulava l'especulació contínua.  
 
La mercantilització i especulació del preu de l’habitatge a Viladecans, tant el de compra com 
el de lloguer, no s’escapen a les dinàmiques mercantilistes de l’entorn metropolità al qual 
pertany la nostra ciutat. Certament, aquests augments excessius i sense control de 
l’habitatge lliure a la nostra ciutat, és una font de desigualtats i de pobresa, que en molts 
casos foragita el jovent de la ciutat cap a altres indrets del nostre país; recordem que 
Catalunya és el territori de l’Estat Espanyol que més percentatge de sou destina, per 
exemple, al pagament del lloguer (46%). 
 
Tot i així el lloguer s'ha convertit en l'única alternativa per moltes persones, que estan per 
altra banda afectades per la precarietat laboral i els baixos sous. Per reblar el clau, l’anterior  
govern de l’Estat va promoure la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i 
foment del mercat del lloguer d'habitatges, que va reformar la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d'Arrendaments Urbans, per derogar determinats ajuts públics com la Renda 
Bàsica d'Emancipació.  
 
A més, aquesta nova reforma normativa, redueix el termini dels contractes a tres anys i 
permet desallotjar l'inquilí amb només un any de contracte, adduint la necessitat de 
l'habitatge per al propietari, que haurà de destinar-la a habitatge permanent. Aquestes 
mesures situen als inquilins en una indesitjable posició d'incertesa. Només cal recordar que 
a ciutats com Barcelona, el 83% dels desnonaments són a conseqüència de l’aplicació de 
la Llei d’arrendaments (LAU) 
 
En els darrers exercicis, l'increment de demanda -no acompanyat de prou nova oferta- ha 
provocat l'augment del preu del lloguer en alguns entorns urbans. La realitat ha anat per 
davant dels canvis en la política d'habitatge, com acredita la llarga demora soferta en 
l'aprovació del nou Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. 
 
L'augment acumulat dels lloguers entre 2013 i 2017 ha superat el 18%, proporció equivalent 
al creixement dels lloguers.  Viladecans, com ja hem dit, no escapa a aquesta realitat; si al 
darrer Pla d´Habitatge 2008-2019 de Viladecans (elaborat el 2008) el preu mitjà del lloguer 
era de 3,972 €/m², avui dia 2018 aquest preu s’apropa als 10 €/m² (+60% de pujada) i pel 
que fa als preus de compra d’habitatge nou i de segona mà els preus s’apropen als de l’any 
2008, inici de la crisi. En concret al Baix Llobregat l’habitatge nou ha passat de 1.969  €/m² 
el 2015 a 2.133 €/m² el 2017, per sobre de les xifres globals a Catalunya que ha passat de 
1.763  €/m² el 2015 a 1.956  €/m² el 2017.  
 



 

 

En canvi, mentre els preus dels lloguers han pujat de manera significativa en la fase de 
recuperació de l'economia i del mercat d'habitatge 2014-2017, els salaris amb prou feines 
han augmentat en aquest període: el salari mitg per persona ocupada va créixer a un ritme 
mitjà anual del 0,4%, molt lluny dels augments experimentats pels preus dels habitatges i 
dels lloguers. Per a una llar que guanyés el salari mitjà anual de 1.908 €/mes en l'últim 
trimestre de 2017, l'esforç d'accés per accedir a un habitatge de lloguer ha passat del 33,3% 
de 2013 al 38,5% el 2017. 
 
I en el cas dels salaris més reduïts i precaris –que són la majoria dels nous llocs de treball 
que es creen-, la situació s'ha complicat bastant més: al voltant del 40% dels assalariats, 
no només no poden accedir a un habitatge en propietat, per la seva escassa solvència, sinó 
que tampoc poden accedir a un habitatge de lloguer privat. 
 
Mentre els llançaments judicials per impagament hipotecari s'han reduït amb força, els dels   
lloguers ho han fet en menor mesura, de forma que en els tres primers trimestres de 2017, 
els de lloguer ja representen el 58% del total de llançaments, corresponents a més de 
35.000 anuals. 
 
La gran quantitat de llançaments hipotecaris fa que poques entitats financeres hagin acabat 
sent propietàries d'un significatiu volum d'habitatges, molts dels quals es mantenen buits o 
ocupats de forma no consentida. En aquests moments moltes d'aquestes bosses 
d'habitatge estan en procés de venda a grups inversors que es desconeix quin objectiu 
tenen, però que semblen apostar per tractar aquests immobles com a excusa per fomentar 
l'especulació financera, sense compromís real amb els municipis ni les demandes de la 
ciutadania. És un risc que cal conjurar i aconseguir que aquests grups s'impliquin de forma 
proactiva en incrementar l'oferta de lloguer assequible. 
 
Però amb això no n'hi haurà prou, cal augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible 
i l’habitatge protegit, la qual cosa exigeix programar un ampli conjunt de mesures a nivell 
estatal i autonòmic. És en aquesta situació econòmica i social que ens trobem, que moltes 
entitats com la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, Sindicat de Llogaters, i d’altres 
moviments socials i grups polítics, estan apostant per apropar-se a nivells europeus en 
quant a percentatges d’Habitatge Protegit Oficial (HPO): on França, Regne Unit, Finlàndia 
s’acosten al 20%, Àustria i Dinamarca superen aquest 20%, i a l’Estat espanyol estan al 
2,5%.  
 
Diversos ajuntaments de l’Àrea Metropolitana (Barcelona, Cornellà i d’altres) han posat fil a 
l’agulla, i han aprovat modificacions del Pla General Metropolità (PGM) per augmentar el 
percentatge d’HPO fins a un 30% en els habitatges d’obra nova o de grans rehabilitacions.  
Tot i que Viladecans també ho està fent amb les modificacions puntuals del PGM, la reserva 
de sòl dels principals projectes de ciutat superen el 40%, cal seguir treballant per aconseguir 
aquetes xifres d’habitatge protegit.  
 
Per tot plegat, hem de treballar de la mà del Govern estatal, del Govern de la Generalitat i 
de les entitats socials del municipi per donar compliment al dret a un habitatge digne i 
assequible, dret bàsic de les ciutadanes i ciutadans per poder viure en igualtat. 
 
Per aquests motius, els Grups Municipals del PSC, ICV-EUA i ERC-AM presenten en 
aquest Ple els ACORDS següents: 
 

1. Demanar al Congrés de Diputats i al Senat aprovar el més aviat possible la 
proposició de Llei de mesures de foment de lloguer estable d’habitatges per a la 



 

 

modificació de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del 
lloguer d'habitatges (coneguda com a reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans) 
per ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les 
garanties dels inquilins, especialment amb mesures de control d’augments 
indiscriminats dels preus de lloguers, tenint com a referència a la variació anual 
del preu del lloguer a l'Índex de Preus del Consum (IPC). 

 
2. Demanar el Govern de l’estat que reguli el mercat privat de lloguer lluitant contra 

els increments indiscriminats en el preu dels lloguers, i que doti d’autonomia i 
capacitat a la Generalitat de Catalunya i a les administracions locals per avançar 
en l’establiment de l’índex de referència de preus del lloguer a Catalunya, que 
relacioni el preu del lloguer amb el nivell de rendes de la població i les 
característiques de l’habitatge i del barri, i així impedir lloguers abusius. 

 
3. Demanar el Govern de la Generalitat que el decret que regularà l’índex de 

referència de preus del lloguer a Catalunya, incrementant els municipis que 
l’Agència d’Habitatge de Catalunya acaba de publicitar, així com mesures 
incentivadores i, si s’escau, coercitives, als lloguers que es trobin per sota o per 
sobre de l’índex.  

 
4. Iniciar els treballs d’estudi i tècnics per revisar el Pla d’Habitatge de Viladecans, 

on s’indiqui la situació actual de l’habitatge HPO a Viladecans (HPO en ús i en 
procés en qualsevol de les seves tipologies) i que es presenti en audiència pública 
seguint l’esperit d’allò acordat amb la moció sobre participació ciutadana en 
processos urbanístics.  

 
5. Seguir treballant perquè tots els projectes urbanístics de la ciutat continguin un 

mínim del 30% de HPO i continuar estudiant i implementant mesures que ampliïn 
l’oferta de HPO a Viladecans. 

 
6. Estudiar les modificacions necessàries en Ordenances i Normatives Municipals 

per tal de convertir locals comercials en habitatges, que hauran de ser inclosos en 
la bossa de lloguer social de l’Oficina Local d’Habitatge, a excepció dels locals que 
corresponguin a àrees comercials i carrers connectors que les delimitin.  

7. Demanar al Govern de l’estat que una vegada aprovada la contrareforma de la Llei 
d'Arrendament Urbans, li doni compliment executant i desenvolupant les seves 
mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges amb preus dignes, 
justos, i estables, tot respectant el marc competencial de Catalunya. 

 
8. Demanar al Govern de la Generalitat que impulsi un conveni de cooperació amb 

aquest municipi, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control 
de l'impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei 
de l'Habitatge de 2007, fent dret de les competències actuals recollides a l’Estatut 



 

 

d’Autonomia de Catalunya. Cal pressionar de forma concertada entre totes les 
administracions per evitar el fenomen dels pisos buits de grans propietaris. 

 
9. L’Ajuntament de Viladecans, en la línia del punt anterior, establirà un programa de 

verificació d’habitatges buits a mode del que ha dut a terme l’Ajuntament de 
Sabadell.  

 
10. Demanar al Govern de la Generalitat per a que impulsi una campanya intensiva 

de comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda 
acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació 
(si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer 
Assequible gestionades per les OLH. 

 
11. Demanar al Govern de l’Estat espanyol la retirada del recurs d’inconstitucionalitat  

contra la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència 
en l’àmbit de l’habitatge i pobresa energètica, i també sobre la Llei 4/2016, de 
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencia. 

 
12. Demanar al Govern de la Generalitat que la nova línia de l’Institut Català de 

Finances de suport econòmic als operadors públics d’habitatge per a la construcció 
d'habitatge públic de lloguer i per finançar la compra de pisos per destinar a lloguer 
social, s’executi en coordinació amb els ajuntaments amb mitjans humans i 
econòmics.  

 
13. Promoure la creació d’un parc públic de lloguer en coordinació de totes les 

administracions públiques, amb mitjans econòmics i tècnics per la seva gestió, i 
potenciar la mobilització dels habitatges buits de grans tenidors d'habitatge que no 
estiguin complint la seva funció social, mitjançant la seva cessió voluntària i/o 
obligatòria a les administracions públiques. 

 
14. Demanar a la Diputació de Barcelona que mantingui el servei  estable  de mediació 

extrajudicial -establert a través de les SIDH- per casos d’impagament del lloguer, 
que gestioni també els ajuts als llogaters i doni garanties als propietaris. Cal reduir 
a la mínima expressió els desnonaments judicials per impagament del lloguer. 

 
15. Donar trasllat d’aquests acords al Govern estatal, al Govern de la Generalitat, al 

Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes i a 
les entitats socials del municipi. 

 
 
Viladecans, 27 de setembre de 2018 


