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1. POLÍTIQUES DE NO ESPECULACIÓ

PROPIETARIS amb LLOGATERS
USUARIS LLOGATERS

lloguer+despeses lloguer+despeses lloguer+despeses lloguer+despeses
€€€ €€€ €€€ €€€€€ €€ € €

REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA

Ajuntament

després

PROPIETARI
paga

INVERSIÓ amb
FINANÇAMENT
durant 3 anys

€

+ + + ++-----

+- + ++ +

USUARIS de la seva PROPIETAT

despeses despeses despeses despeses
€€€ €€€ €€€ €

REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA

Ajuntament

desprésINVERSIÓ amb
FINANÇAMENT
durant 3 anys

€

+ + + ++-----

+- + ++ +

GRANS PROPIETARIS
BANCS

FONS D’INVERSIÓ

lloguer+despeses
€ €

BIO-HABITATGE

lloguer € / mes

REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA

Ajuntament

després
LLOGUER QUASI ZERO

durant  3 anys

LLOGUER SOCIAL
al propietari

+- + ++ +
€

+ + + ++- - - - -

+ ++ + ++

Cal establir noves 
polítiques d’habitatge

legislatives que regulin els
contractes immobiliaris de lloguer i 

compra-venda, per a garantir un accés 
al habitatge assequible real i de 
qualitat que dignifiqui als seus 

usuaris.

Per a establir unes polítiques que regulin l’habitatge, ens basem 
en l’hipòtesi de reactivació d’un decret llei que va aprovar per 
unanimitat el Parlament, la llei 24/2015 de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
però que el TC va suspendre.

La reformulació d’aquesta llei deixaria els següents articles:
1) Per mantenir el lloguer social obligatori, es renunciarà al caràcter 
permanent de la mesura i s’establirà un sistema temporal de 3 anys.

2) Per poder obligar les entitats financeres a cedir els pisos buits, 
s’explicitarà que els bancs estan incomplint l’ús social de l’habitatge.  
Amb aquest argument se’ls podria expropiar temporalment com a 
mínim 3 anys l’habitatge per a situar-lo a la borsa de, en aquest cas, 
bio-habitatge, on el preu del seu lloguer només respondria a un preu 
de lloguer just segons la renda familiar mitja d’aquella unitat familiar.
Passat aquest període de 3 anys, passaria l’habitatge a formar part de 
la borsa d’habitatge social de l’Ajuntament de Santa Coloma.

Quan parlem de bio-habitatge, ens referim a tots aquells habitatges 
que han entrat al projecte i han estat rehabilitats energèticament grà-
cies al servei que ofereix la bio-cooperativa, i passen a formar part 
d’una borsa només de bio-habitatge que contempla preus de lloguer 
més assequibles que el preu per habitatge social.

Tot i que sembli que les lleis proposades castiguen als grans propieta-
ris, bancs i/o fons d’inversió, el que fan és oferir-los, en el moment que 
la situació ha desbordat tant i el mercat immobiliari ha quedat fora 
de l’abast dels ciutadans de nivell mig-baix i se’ls anava a expropiar 
temporalment aquests habitatges, una inversió en rehabilitació ener-
gètica dels seus habitatges, finançada per mitjà de l’Ajuntament de 
Santa Coloma, que, un cop hagi passat el procés integral, els propieta-
ris tindràn un habitatge que ha dignificat la vida d’una unitat familiar, 
ha millorat energèticament i que en comptes de perdre els ingressos 
en el moment  de la possible expropiació, ha pogut seguir guanyant 
uns diners molt més ajustats als seus usuaris.

La mateixa situació viuran els propietaris que tenen llogaters i en la 
que ells són els mateixos usuaris: l’Ajuntament els finançarà la inver-
sió de rehabilitació energètica quan es tracta de fer-ho a través d’un 
projecte social, en la situació tal que el preu de consum d’aquest 
bio-habitatge s’haurà vist reduït més d’un 50%.

1. POLÍTIQUES DE
NO ESPECULACIÓ

2. PRODUCCIÓ
(COOPERATIVA)

4. ATRACCIÓ
(ESPAI LLIURE NATURAL)

3.REPRODUCCIÓ
(EDIFICI COL·LECTIU)

Evitar la gentrificació i l’especulació 
del parc d’habitatges per part dels 

grans tenidors i bancs a partir 
d’unes polítiques d’habitatge

Rehabilitació energètica del
parc habitatges existent com a 
activitat productiva principal de 
la bio-cooperativa a través de la 
formació dels propis socis veïns.

Espai lliure natural i col·lectiu 
que millora la qualitat del barri 
amb programa especialment 

pensat per aconseguir una millor 
relació entre els seus ciutadans.

Dignificació de la vida social en 
col·lectiu, fent a tots els socis totals 
partíceps de les tasques i gestió de 
la bio-cooperativa pels seus drets i 

deures.


