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0. Resum 

 

El present article forma part de la tesi en curs L’emancipació dels joves des d’una 

perspectiva socio-econòmica i del mercat immobiliari. Propostes de gestió social de 

l’habitatge1 i de l’estudi inèdit Problemàtica de l’habitatge dels joves a Catalunya2.  

Analitza la problemàtica de l’accessibilitat a l’habitatge per part de les persones joves 

de la regió metropolitana i del maresme i l’esforç econòmic que els suposa des d’una 

perspectiva sociològica, urbanística, financera i legislativa. Utilitzant dades de diferents 

fonts3 i mitjançant l’anàlisi demogràfic i residencial, es corrobora la desigualtat en la 

formació de les llars per raó d’edat. Així mateix, analitzant la imatge social que s’ha 

creat al voltant de l’habitatge i l’ànim especulatiu dels petits propietaris, s’analitza 

l’esforç econòmic que suposa el pagament de la hipoteca per a les llars joves i com 

afecten al mateix els tres factors determinants (ingressos de la llar jove i tipus d’interès 

i durada del préstec) per tal de predir les conseqüències que tindria la variació d’algun 

d’aquests factors. Finalment, amb la intenció d’incidir en aquest imaginari social, es 

proposen diferents formes de creació i gestió de l’habitatge, ja sigui públic o privat però 

amb voluntat social, per tal de crear una alternativa viable a la propietat. 

 

 

1. Introducció: Habitatge 

 

L’habitatge és un dret de primera necessitat, reconegut per la Constitució Espanyola a 

l’article 7, pel qual totes les persones espanyoles tenen dret a un habitatge digne i 

adequat. Ara bé, la privatització del sòl i l’increment de la inversió en immobles han 

provocat un augment dels preus de l’habitatge. Aquest augment s’addueix a la inversió 

del capital que abans s’invertia a fons de renda variable i que ara s’inverteix al mercat 

                                                 
1 Tesi del doctorat de Gestió i Valoració Urbana de la Universitat Politècnica de Catalunya el director de la 
qual és el Dr. Arquitecte Josep Roca Cladera. I que compta amb l’ajut a la formació de la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 
2 Garcia, P; Garcia, A.; Fullaondo, A. (2006) Problemàtica de l’habitatge dels joves a Catalunya Inèdit 
Centre de Política de Sòl i Valoracions, Universitat Politècnica de Catalunya. Projecte finançat per la 
Secretaria General de la Joventut i guanyat en concurs públic. 
3 Cens, padró, Ministerio de Vivienda, Banc d’Espanya, Departament d’Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, Observatorio Joven de la Vivienda o publicacions com els joves catalans i l’habitatge 1999-
2003, Problemàtica de l’habitatge dels joves a Catalunya, Instruments urbanístics per a una política de sòl 
i habitatge a Catalunya o Propostes alternatives de promoció per a una nova orientació de l’oferta 
d’habitatge protegit de la societat urbanística metropolitana de rehabilitació i gestió, S.A. REGESA. 



immobiliari, que ha tingut una trajectòria i unes perspectives de creixement 

inigualables. Aquesta situació s’ha vist reforçada per la inhibició de les institucions 

públiques, que han permès al mercat actuar lliurement amb l’habitatge; per unes 

polítiques legislatives i fiscals que han afavorit la propietat en detriment del lloguer i per 

una baixada dels tipus d’interès de les hipoteques. 

 

Tot plegat ha afavorit l’increment en la inversió immobiliària creant una visió 

mercantilista que ha enraigat en la nostra societat, que considera l’habitatge més pel 

seu valor de canvi que pel seu valor d’ús. Aquesta visió sovint oblida els cicles 

econòmics i les pujades i baixades dels preus i dels tipus d’interès, provocant 

endeutaments que comprenen tota la vida laboral, pensats més en la rendibilitat de 

l’immoble que en la qualitat de la vida quotidiana. Ara bé, si aquest mercat immobiliari 

és el mateix per al conjunt de la població no ho és la situació socioeconòmica i 

personal. Pel que fa a les persones joves, a aquest increment de preus i l’escassetat 

en l’oferta d’habitatges de lloguer i de protecció oficial, se li ha d’afegir la situació 

personal i familiar i la seva situació socioeconòmica i sociolaboral, que les distingeixen 

de la resta de la població. 

 

La impossibilitat del mercat immobiliari de resoldre, per ell mateix, les necessitats 

residencials dels segments més desfavorits dels joves, requereix d’accions per regular 

el mercat immobiliari, o per a atendre aquestes ineficiències mitjançant una política 

d’habitatge, urbanística, fiscal, etc. atenta a aquestes mancances. En aquest context, 

cal estendre l’estudi a l’àmbit polític, econòmic i legislatiu per assolir una visió més 

general, comprendre els nous instruments que es disposen i les formes d’aplicació de 

solucions viables tant per la situació actual com per la que s’està gestant amb  el 

recent increment dels tipus d’interès hipotecari. 

 

Els principals eixos d’anàlisi de l’estudi són la situació del mercat immobiliari i la 

situació socioeconòmica i laboral de les persones joves, les característiques dels 

habitatges de les persones joves emancipades i els instruments legals i administratius 

de què disposen els ajuntaments i els ens municipals per solucionar el difícil accés a 

l’habitatge per part de la població amb pocs recursos econòmics. Analitza 

l’emancipació de les persones joves des d’una perspectiva integral i suggereix formes 

de gestió social de l’habitatge encaminades a una millor i més diversificada oferta en 

quant a estructura, tipologia i règim de tinença adaptats a les necessitats de la 

població a la qual s’adrecen. Promovent la cohesió i la diversificació social amb espais 



i equipaments comuns d’interacció social, prioritzant el valor d’ús per davant del valor 

de canvi en un context socioespacial heterogeni i integrat al teixit urbà.  

 

L’àmbit territorial de l’estudi és la comarca del Maresme, emmarcada en el context de 

la Regió Metropolitana de Barcelona i, en alguns casos en referència al conjunt de 

Catalunya o Espanya. Doncs es tracta d’una comarca que ha experimentat un elevat 

creixement durant les darreres dècades, eminentment protagonitzat per població jove 

barcelonina que, en no poder pagar un habitatge o bé, a la recerca d’una millor qualitat 

de vida, ha canviat de municipi. Actualment té una població considerable però l’oferta 

immobiliària encara està molt sotmesa a la segona residència, amb una mancança 

històrica de polítiques locals d’habitatge social i per a persones joves, sobretot als 

municipis més petits. 

 

Tot plegat encaminat al manteniment i la continuïtat de la identitat territorial de la 

població, que, satisfent les seves necessitats al mateix municipi es traduirà en un ús 

més intensiu de la ciutat i amb una més àmplia xarxa d’infraestructures i serveis. 

 
 
2. Anàlisi demogràfica: superpoblació jove al maresme en relació a la RMB 

 

La població del Maresme es caracteritza per l’elevat creixement que ha experimentat 

entre 1996 i 2004 (21,2%), dos cops el de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 

(10,5%) i del qual té especial rellevància la proporció de nens i nenes i de persones 

joves, que incrementen en major proporció.  

 

Taula1. Població del Maresme i la RMB per grups d’edat al 1996 i 2004 i evolució 

0-14 anys 15-34 anys >35 anys Total 0-14 anys 15-34 anys >35 anys Total
N 52040 103980 162871 318891  -  -  -  - 
% 16,32 32,61 51,07 100,00  -  -  -  - 
N 58728 116183 211662 386573 6688 12203 48791 67682
% 15,19 30,05 54,75 100,00 12,85 11,74 29,96 21,22
N 609616 1359309 2259123 4228048  -  -  -  - 
% 14,42 32,15 53,43 100,00  -  -  -  - 
N 646346 1408923 2618379 4673648 36730 49614 359256 445600
% 13,83 30,15 56,02 100,00 6,03 3,65 15,90 10,54
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Font: IDESCAT Padró municipal de 1996 i 2004. Elaboració pròpia 

 
 

Pel que fa a la població jove, al Maresme s’aprecia un increment tres cops superior a 

la RMB, que es deu sobretot a la població que ha marxat d’altres municipis com 



Barcelona a la recerca d’un habitatge més assequible o d’una millor qualitat de vida4 i 

en molt poca rellevància a la població immigrant. Una mostra d’aquest fet és que tant 

sols el 14% del creixement es deu al creixement natural de la població, mentre la resta 

es deu al saldo migratori, del qual tant sols el 6% de la població prové de l’estranger, el 

70% de Catalunya (la majoria de la mateixa comarca) i el 24% restant de la resta 

d’Espanya.  

 

Gràfic1. Piràmide d’edats comparativa entre el Maresme i la RMB 
Piràmides 2004

-6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00

0_4

10_14

20_24
30_34

40_44

50_54

60_64

70_74

80_84

Homes RMB Dones RMB Homes Maresme Dones Maresme
 

         Font: IDESCAT Padró municipal de 2004. Elaboració pròpia 
 

Ara bé, si tal com mostren el gràfic i la piràmide d’edats anteriors el Maresme és una 

comarca que ha experimentat un elevat increment de població, sobretot jove; malgrat 

que el conjunt d’aquest grup d’edats (15-34anys) representa gairebé la tercera part de 

la població total (30%), les llars d’aquest col·lectiu representen poc menys d’una 

cinquena part de les llars totals (el 18%).  

 

Taula2. Llars joves i no joves del Maresme i la RMB al 1991 i 2001 i evolució 

Llars joves
Resta de 

llars Total Llars joves
Resta de 

llars Total
N 17725 72272 89997  -  -  - 
% 19,70 80,30 100,00  -  -  - 
N 23427 103721 127148 5702 31449 37151
% 18,42 81,58 100,00 32,17 43,51 41,28
N 237659 1124226 1361885  -  -  - 
% 17,45 82,55 100,00  -  -  - 
N 288986 1329703 1618689 51327 205477 256804
% 17,85 82,15 100,00 21,60 18,28 18,86
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Font: INE Cens de Població i Habitatge 1991 i 2001. Elaboració pròpia 

                                                 
4 Garcia, P.; Jané, A. (1991). L'emigració de Barcelona: causes i característiques. El mercat de l'habitatge 
com a factor incentivador de l'emigració. Ed. Centre de Política del Sòl i Valoracions de la UPC. ISBN 84-
8157-001-x. Barcelona 1993. 
Garcia, P.; Jané A. (1991). El perfil de l'emigrant a Barcelona. Ed. Centre de Política del Sòl i Valoracions 
de la UPC. ISBN 84-8157-003-6. Barcelona 1993. Vol. III. 



 
Els baixos tipus d’interès de les hipoteques i la seguretat en la inversió immobiliària 

respecte d’altres tipus, han afavorit l’increment de les llars per sobre de l’increment de 

la població. Però la creació de noves llars es produeix de forma diferent en el cas de la 

RMB i el Maresme; doncs si les persones joves de la RMB només han incrementat un 

3,6%, les llars d’aquest col·lectiu ho han fet en un 21,6%, com a conseqüència de 

l’emancipació de molts dels fills de l’època del baby boom, que representen el gruix 

més poblat de la piràmide d’edats. Però el més significatiu és el fet que a la RMB 

l’increment de llars és més elevat en el cas de les llars joves, en canvi al Maresme, 

malgrat haver crescut el triple que la RMB en població jove, les llars joves tenen 

menys pes, tot i haver incrementat en un 32% la resta de llars ho ha fet en un 43,5%. 

El qual posa de manifest la diferència en l’accés a l’habitatge per part de les persones 

joves del Maresme, doncs hi accedeixen en menor proporció que les de la regió 

metropolitana 

 

 

3. Anàlisi del preu de l’habitatge: El preu de l’habitatge al Maresme durant els 
darrers anys ha crescut 108 punts percentuals més que a la RMB 

 

Una de les principals causes del menor accés a l’habitatge per part de la població jove 

del Maresme respecte la de la regió metropolitana és l’increment dels preus dels 

habitatges que, entre 1991 i 2004 s’han encarit fins un 195% al conjunt de la RMB, 

però al Maresme aquest encariment ha estat del 303%.  

 
Gràfic 1. Evolució anual de la mitjana dels preus dels habitatges 
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Font: Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 
 

Ara bé, si a aquest increment dels preus s’hi afegeix la manca d’habitatge protegit que 

s’ha construït al Maresme durant el darrer quinquenni, menys de la meitat del que s’ha 



produït al conjunt de la RMB, i el fet que fins al 2004 no s’ha fet una legislació 

urbanística en favor de la creació i el manteniment del Patrimoni Municipal de Sòl i 

Habitatge i amb especial atenció a l’accés a l’habitatge, no és d’estranyar que la 

majoria de la població triï la propietat enfront d’altres règims de tinença. 

 

Mapa 7. Percentatge d’habitatges protegits 2000-2005 

 
Font: Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia 

 
 
4. Esforç econòmic del cost de l’habitatge: El mercat hipotecari ha permès als 
joves l’accés a l’habitatge 

 

La situació econòmica de les persones joves es caracteritza per una major precarietat 

respecte la del conjunt de la població. En primer lloc, segons la publicació Els joves 

Catalans i l’habitatge 1999-20035, un 16,4% de les persones joves catalanes estudia i 

la mitjana d’ingressos nets mensuals de les persones joves amb ingressos és de 

876,16€. Ara bé, aquesta situació correspon al conjunt de les persones joves, pel que 

fa les emancipades tenen majors ingressos (1069,14€) i les no emancipades en tenen 

menys (752,11€). 

 

Però el realment significatiu és l’esforç econòmic que suposa el cost de l’habitatge en 

relació als ingressos. I és que les llars joves espanyoles destinen una mitjana del 
                                                 
5 DEP Consultoria Estratègica; Trilla, C. (2004) Els joves catalans i l’habitatge 1999-2003 Col·lecció 
estudis 12. Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Secretaria General de la Joventut 



31,6%6 dels seus ingressos a pagar la hipoteca del seu habitatge. Tenint en compte la 

situació actual en què el tipus d’interès és baix (un 3,28% al 2005), tot i que ha 

incrementat respecte els anys anteriors, i que s’estan oferint hipoteques de 40 i 50 

anys, mantenint l’increment dels ingressos i dels preus dels habitatges que s’ha 

produït durant els darrers quinze anys, les llars joves han de destinar una mitjana del 

31,6% dels seus ingressos al pagament de la hipoteca. 

 

Gràfic 2. Esforç econòmic (%) i durada del préstec  
per al pagament de la hipoteca de les llars joves espanyoles 
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Font: INE. Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 

 

Ara bé, aquest esforç econòmic ha variat durant els darrers anys en funció dels 

ingressos de les llars i la durada i el tipus d’interès del crèdit. Quan més llarg és el 

període de retorn del crèdit menor és l’esforç econòmic que han de fer les llars. Si bé 

durant el segon quinquenni dels anys noranta el termini del crèdit era d’entre 20 i 27 

anys, des de principis del 2000 fins ara el termini dels préstecs ha incrementat en 

gairebé un 30% i l’esforç econòmic que fan les llars joves es manté, oscil·la entre el 

30% i el 32% dels seus ingressos. El fet que l’esforç econòmic que fan les llars joves 

per al pagament de la hipoteca es mantingui es deu a la reducció del tipus d’interès i a 

l’increment del termini de pagament de la mateixa, doncs el mercat hipotecari és el que 

permet l’accés de les joves al mercat residencial malgrat l’increment dels preus dels 

habitatges. 

 

Cal tenir en compte però que, a causa de la manca d’informació fiable més detallada, 

s’han utilitzat les dades del conjunt d’Espanya. Per al conjunt de la RMB i a partir dels 

ingressos mitjans de les llars joves que facilita l’Observatorio Joven de la Vivienda 

                                                 
6 Elaboració pròpia, càlcul realitzat a partir de les dades del Banc d’Espanya, el Ministerio de la Vivienda, 
l’INE i la publicació Els joves catalans i l’habitatge 1999-2003. 



l’esforç econòmic ascendeix fins el 49%, degut al diferencial de preus entre la RMB i el 

conjunt d’Espanya. 

 
Gràfic 3. Durada i tipus d’interès de les hipoteques de les llars joves 
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Font: INE. Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 

 

A més, inversament proporcional a la reducció del tipus d’interès, incrementa el termini 

de pagament del préstec, doncs per fer front al pagament dels habitatges en constant 

creixement exponencial de llurs preus, cal incrementar el termini del pagament del 

mateix. Així, s’ha creat un diferencial molt elevat entre el valor dels habitatges i la 

capacitat de pagament dels mateixos per part de les llars que ha provocat una falsa 

imatge de negoci a través del mercat immobiliari, reforçada pels baixos tipus d’interès 

de les hipoteques. Tot condicionant la qualitat de vida de la població hipotecada a 

l’evolució dels tipus d’interès. 

 

Gràfic 4. Model explicatiu de l’esforç econòmic 
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Font: INE. Banc d’Espanya. Ministerio de la Vivienda. Elaboració pròpia 
 

Ara bé, donat el recent increment dels tipus d’interès i per tal de predir la situació 

futura i identificar el factor més rellevant en l’esforç econòmic de les llars, si s’analitza 



la situació d’aquest període mantenint el tipus d’interès, l’esforç econòmic que han de 

fer les llars joves incrementa en un 30%. Cosa que no succeeix si es manté el nivell 

d’ingressos o el termini del préstec. Cal tenir present, doncs, que el factor més 

determinant de l’esforç econòmic per al pagament de la hipoteca és el tipus d’interès i 

que si aquest incrementa les llars amb el pagament de la hipoteca pendent cada cop 

hauran de fer un esforç econòmic més elevat per pal·liar aquesta despesa. 

 

Davant aquesta condició de la qualitat de vida de les persones joves a les variacions 

del mercat hipotecari i del seu tipus d’interès és necessari actuar contra la imatge 

social del mercat immobiliari i valorar els habitatges pel seu valor d’ús. Doncs, si les 

llars joves i les que tenen pocs recursos hipotequen una tercera part (o, en el cas de la 

RMB més de la meitat) dels seus ingressos al pagament de la hipoteca, davant d’un 

increment del tipus d’interès pot perillar la seva qualitat de vida fins a la insostenibilitat. 

Cal doncs, considerar altres règims de tinença com el lloguer i incrementar els 

habitatges socials i protegits així com intervenir urbanísticament tot incrementat el 

Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge per tal d’oferir una verdadera alternativa a la 

propietat, tot influenciant en la concepció social de l’habitatge pel seu valor d’ús. 

 
 
5. Conclusions 

 

En un territori com són el Maresme i la Regió Metropolitana de Barcelona, amb un 

increment de població i de llars en què la majoria de les persones joves adquireixen un 

habitatge en propietat i donada la situació del mercat immobiliari, en la qual els 

habitatges protegits tenen molt poca incidència i amb un progressiu creixement dels 

tipus d’interès. Cal incidir en l’imaginari social que s’ha creat al voltant del mercat 

immobiliari en tant que generador de rendes i actuar en benefici del valor d’ús del 

mateix. Doncs a mida que incrementin els tipus d’interès les llars que destinen un 

major percentatge dels seus ingressos al pagament de la hipoteca veuran minvats els 

marges per a les altres despeses perillant la seva sostenibilitat econòmica. 

 

El mercat per sí sol no ha estat capaç de solucionar aquestes desigualtats, i durant 

molts anys la legislació urbanística i fiscal ha deixat en mans del mercat aquesta 

situació que no ha fet més que incrementar les desigualtats entre els preus dels 

habitatges i la capacitat adquisitiva de les persones joves. Però la nova legislació 

catalana en matèria urbanística incrementa les mesures de creació de patrimoni de sòl 



públic, així com la determinació d’aquest per a la creació d’habitatge de protecció 

pública. 

 

Així, servint-se de la nova legislació urbanística els municipis poden incrementar el 

patrimoni públic del sòl a través de les reserves del 20% del sostre destinat a ús 

residencial dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal aprovats amb posterioritat a 

la nova legislació7 i per als municipis de més de 10.000 habitants i les capitals de 

comarca una reserva obligada d’un mínim del 10% del sostre destinat a ús residencial 

de nova implantació. A més, permet destinar fins un màxim del 5% del sòl destinat a 

equipaments per a la construcció d’habitatges dotacionals. Però el més important és 

que ha resolt espais poc definits anteriorment, com, en cas que l’ordenació urbanística 

doni lloc a una parcel·lació única i indivisible, i si es tracta de millorar la política 

d’habitatge, es pugui substituir per l’equivalent del seu valor econòmic, que s’haurà de 

destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic del sòl. 

 

Ara bé, per tal de gestionar l’habitatge públic8 es poden utilitzar formes de gestió 

intermiges entre les formes tradicionals de tinença, la compra i el lloguer,  

intervingudes per l’administració o alguna entitat gestora que actuï en benefici social i 

no només mercantil. Amb el qual es poden controlar les vendes d’immobles amb un 

sobrepreu ocult i les segones transmissions que es produeixen després dels terminis 

de preservació establers legalment.  

 

La primera mesura històrica de control d’aquests comportaments fraudulents que es 

produeixen en les transmissions dels immobles és el lloguer públic, tot i que 

comporta d’altres inconvenients com la despesa pública que genera i l’estat de 

conservació dels parcs de lloguer públics. És per aquest motiu que s’han proposat 

noves fórmules més imaginatives i flexibles, sovint intermiges entre l’entitat pública i el 

propietari i entre la compra i el lloguer tals com: 

 

• El dret de superfície és la dissolució entre la titularitat del sòl i el seu 

aprofitament. Amb l’avantatge que la persona propietària del sòl mai en perd la 

                                                 
7 Llei 10/2004 
8 Clavell, D. (2003) Instruments urbanístics per a una política de sòl i habitatge a Catalunya Qüestions 
d’habitatge 11. Barcelona Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 
Clavell, D.; Trilla C. (2004) Propostes alternatives de promoció per a una nova orientació de l’oferta 
d’habitatge protegit de la societat urbanística metropolitana de rehabilitació i gestió, S.A. REGESA 
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titularitat, i quan recupera la possibilitat d’actuar-hi pot apropiar-se de la 

plusvàlua que s’hagi produït.  

• La promoció d’habitatges amb venda a carta de gràcia és una altra fórmula 

de gestionar l’habitatge mitjançant la qual la persona venedora es reserva la 

facultat de redimir la compravenda recomprant el bé; facultat que pot exercir 

durant un màxim de 30 anys.  

• El lloguer amb opció de compra.  

• El lloguer protegit o intervingut pel diferencial de renda. 

• La titularitat compartida publicoprivada dels habitatges és una forma de 

compartir la titularitat de l’habitatge entre un operador públic i els beneficiaris 

privats mitjançant un règim intermig entre la compra i el lloguer.  

 

Un exemple paradigmàtic és la proposta que fa SostreCívic per a habitatges en 

cooperativa de cessió d’ús. L’associació s’encarrega de promocionar i gestionar els 

habitatges, l’administració (o, en menor mesura, un particular) cedeix en dret de 

superfície l’explotació d’uns terrenys, en els quals es construiran uns habitatges la 

propietat dels quals correspon a la cooperativa d’usuaris que crearan els inquilins i 

seran ocupats mitjançant un règim intermig entre la propietat i el lloguer. Així, el 

llogater té dret a l’ús d’un habitatge per temps indefinit mitjançant un primer pagament 

o entrada inicial i un lloguer tou (dependent de la renda de cadascú), que es pot 

transmetre als fills/es.  

 

Una altra forma de crear habitatge públic i social és la llei de barris, que proposa la 

transformació urbana dels nuclis antics dels cascos urbans per tal de reformar-los, 

transformar-los i adaptar-los a les necessitats del barri en l’actualitat i a la població que 

hi resideix. La llei de barris permet la construcció i rehabilitació d’edificis, així com la 

conversió d’usos dels mateixos per fer-los habitables. Amb la possibilitat de gestionar-

se mitjançant qualsevol d’aquestes fórmules que en permeten un ús més social.  

 

Finalment, mitjançant la llei de barris o bé la modificació o revisió del Pla General es 

poden realitzar conversions d’ús en edificis ja construïts i rehabilitar-los i adaptar-los 

com a habitatges amb qualsevol dels règims de tinença i/o de gestió esmentats. És el 

cas de la rehabilitació de fàbriques i locals que, a més, si es tracta d’un edifici singular 

permet mantenir el patrimoni. 

 

Tot plegat configuren un conjunt de fórmules de propietat, de gestió, i de tinença més 

flexibles que el règim tradicional de propietat o lloguer. Fórmules en les quals intervé 



l’administració o alguna entitat gestora que actua en benefici col·lectiu i no només 

mercantil. Així, es poden fer habitatges que responguin a les necessitats de la població 

com una verdadera alternativa econòmicament viable. 

 

Cal conscienciar la població del valor real dels immobles i de la seva utilitat, així com 

les conseqüències que pot tenir un increment del tipus d’interès per a la seva 

economia. Cal ampliar la visió mercantilista amb que els petits propietaris adquireixen 

el seu habitatge per tal que considerin l’ús que en faran i les expectatives reals de 

l’habitatge, ja siguin residencials o mercantils, en funció de les seves possibilitats. No 

es tracta de renunciar a la propietat, sinó d’adquirir-la quan és econòmicament viable i 

amortitzable, però per això cal que les alternatives siguin viables, reals i 

econòmicament raonables. És per això que l’administració pública i els ens locals 

tenen un paper tant important en aquesta tasca. 

 

Ara bé, és necessari que aquests tipus d’habitatges s’incloguin en el context urbà i no 

es situïn aïllats i mal comunicats. Cal integrar-los i gestionar-los en un context 

socioespacial heterogeni i integrat al teixit urbà per tal d’aconseguir una major 

diversitat social i evitar la creació de guetos. Utilitzant els instruments urbanístics a 

disposició dels ens locals per a tal fi i evitant les actuacions fraudulentes.  


