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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El dret fonamental a tenir accés a un habitatge digne està reconegut per diferents tractats 
internacionals, la constitució espanyola, l’estatut de Catalunya i les lleis 18/2007 del dret a 
l’habitatge i 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l'àmbit de l'habitatge 
i la pobresa energètica. També es disposen d’una sèrie de lleis relacionades aprovades pel 
Parlament de Catalunya i posteriorment suspeses pel Tribunal Constitucional espanyol: 
Decret-llei contra la pobresa energètica 6/2012 i la 4/2016, Llei d'impostos als habitatges 
buits 4/2016 i la Llei d’emergència habitacional, o contra els desnonaments 24/2015. Tot i 
això, actualment estem vivint una situació d’emergència habitacional, ja que les dificultats 
econòmiques sobrevingudes s'han sumat a un escàs parc d'habitatge assequible per donar 
resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables. 
 
Segons un informe elaborat per l’Observatori DESC, l’estat espanyol és el país de d’Europa 
amb més habitatges en desús, 13,7% del parc total (3 milions i mig d’habitatges el 2011) i 
amb un parc social d’habitatge clarament insuficient (menys del 2%).  
 
Segons el cens d’edificis de 2011 de l’Institut Nacional d’Estadística, la situació a Catalunya 
és similar, amb un 11,6% d’habitatges buits (448.356 habitatges). La Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de Catalunya només disposava de 30.000 habitatges socials, és a dir, un 1% del 
total, front al 14,6% de França, el 18% del Regne Unit o el 32% d’Holanda. Llorenç del Penedès 
disposava de 1.110 habitatges, i no hi havia dades de quants d’ells es trobaven desocupats. 
El parc d’habitatge social és inexistent. Recentment s’ha aprovat destinar una planta de l’antic 
Ajuntament a l’ús de 2 habitatges d’emergència social. 
 
La Relatoria Especial pel dret a un habitatge adequat de Nacions Unides en diverses ocasions  
(A/HRC/7/16/Add.2, de 7 de febrer de 2008; A/HRC/7, de 4 de febrer de 2009), ha alertat de 
la presència de grans quantitats d’habitatge buit i de la necessitat d’augmentar l’oferta 
d’habitatges de lloguer, qualificant la problemàtica habitacional de l’Estat Espanyol com una 
de les més greus d’Europa.  
 
Aquesta situació de manca d'un habitatge assequible impacta especialment en les 
administracions locals, infradotades de recursos, ja que són les més properes a la ciutadania 
i per tant, les que reben en primera instància l’impacte social d’aquestes problemàtiques. Per 
aquest motiu, l'administració local ha d'implementar aquelles mesures que estiguin en les 
seves mans, per ampliar el parc d'habitatge assequible al seu municipi. 
 
En aquest sentit, els habitatges buits tenen un important potencial per a la generació 
d'habitatge assequible, alhora que la seva activació permetrà que compleixin la seva funció 
social, i evitarà que es donin fenòmens de degradació de l'entorn i de creació de zones sense 
activitat i per tant sense manteniment.  
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Un Ajuntament hauria de tenir com a objectiu desenvolupar polítiques públiques per generar 
habitatge social i així poder fer front a les necessitats d’habitatge de la població. Cal donar 
resposta habitacional, en primera instància, a les situacions d’emergència i a la vegada 
generar habitatge assequible per persones amb dificultats d’accés a l’habitatge així com per 
a col·lectius específics amb dificultats habitacionals com els joves, la gent gran, les persones 
econòmicament vulnerables, les persones amb discapacitats o les dones víctimes de violència 
masclista. 

 
Amb la redacció d'un cens d'habitatges buits, l'Ajuntament podria iniciar el camí cap a la 
creació d'habitatge social, a partir de la mobilització dels habitatges buits existents al 
municipi. L’activació d’habitatge buit permet la creació d’habitatge social d’una manera més 
econòmica, ràpida, sostenible i distribuïda pel municipi que amb la construcció d’obra nova.  

 
L'activació de l'habitatge buit permet incidir en quatre grans camps:  

- Crear habitatge social a partir del parc construït. 
- Donar resposta a l’emergència habitacional. 
- Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació  
- Promoure la funció social de l’habitatge  

 
Per poder activar l’habitatge buit municipi cal:  

- Conèixer: la situació del parc d’habitatges en desús del municipi. Com més coneguem 
(localització, estat, tipus de propietat, règim de tinença....) més sabrem les necessitats 
d’actuació i com portar a terme aquestes actuacions.  

- Crear eines: hi ha moltes eines que es poden crear per l’activació d’habitatge buit, 
però aquestes s’han d’ajustar a les característiques concretes del territori, a les seves 
necessitats i recursos.  

- Activar: Per activar els habitatges buits és clau la difusió i pedagogia del dret a 
l’habitatge així com la capacitat de mediació i motivació, de totes les persones que 
intervindran en el procés: propietàries, tècniques municipals, polítiques, usuàries....)  

 
Un cens d’habitatges buits és un document que permetrà definir els objectius i les actuacions 
que s’han de dur a terme des del govern local en matèria d’habitatge, amb la finalitat d’assolir 
el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. El fet de 
disposar d’un registre clar i detallat, també permet superar les possibles intervencions 
aïllades i dotar les polítiques municipals d’una coherència global per afrontar integralment 
la problemàtica d’accés a l’habitatge.  

 
Per poder realitzar un cens d’aquestes característiques es pot començar per consultar i tractar 
les següents bases de dades i estudis estadístics: 

- Informació estadística oficial. 
- Dades cadastrals  
- Padró municipal d’habitants  
- Padró taxes escombraries  
- IBI: Impost sobre Béns i Immobles: Dades facilitades per l’ajuntament de les adreces 

on es cobra un rebut d’IBI.  
- Consums domèstics d’aigua  
- Registre habitatges buits de l'Agència de l’Habitatge de Catalunya Patrimoni 

municipal d’habitatges buits  
- Planejament urbanístic  
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Posteriorment cal realitzar un treball visual des del carrer als diferents immobles amb indicis 
de desocupació, fruit del creuament de les bases de dades, per tal de descartar aquells 
habitatges que mostraven una clara situació d’activitat i alhora detectar possibles errors 
deguts a la diferència de nomenclatures de les adreces de les diferents bases de dades. 
Finalment es pot enviar un enquesta a les persones propietàries dels immobles detectats 
amb indicis de desocupació i realitzar l’anàlisi de les dades. 
 
 
Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Realitzar un cens d’habitatges buits que permeti definir els objectius i les actuacions 
que s’han de dur a terme des del govern local en matèria d’habitatge. 
 
SEGON. En cas de requerir el servei tècnic d’alguna empresa, premiar la contractació 
d’aquelles que estiguin constituïdes com a cooperativa. 
 
TERCER. Un cop realitzat, donar a conèixer el cens d’habitatges buits a la ciutadania de forma 
clara i entenedora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llorenç del Penedès, 15 de gener de 2018 
Grup Municipal DL-CUP-PA 


