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El problema de l’habitatge: perspectives
 (perspectiva social) El problema de la vivienda es un 

problema básicamente de  desigualdad social, que puede 
definirse como el incumplimiento del derecho de todo 
individuo a  una vivienda digna, entendiendo por digna 
aquella que reúne las condiciones de  seguridad, 
estabilidad, diseño y  sanidad necesarias, y que a la vez 
permite el adecuado desarrollo de la  persona en todas sus 
facetas y  actividades, en un sentido amplio, integral y  
extensivo.

 (perspectiva económica) Incapacidad e ineficiencia del 
mercado para proveer una vivienda digna y adecuada a 
toda la demanda

 Factores históricos y culturales: construcción social del 
problema



La política d’habitatge: concepte
 (perspectiva social) Es el conjunto de actuaciones 

públicas que tienen por finalidad hacer efectivo el derecho 
de todo individuo a una vivienda digna y adecuada, a saber, 
una vivienda que reúna las condiciones de seguridad, 
salubridad, estabilidad, accesibilidad económica y diseño 
que permitan el correcto desarrollo de la persona en todas 
sus facetas y actividades.

 (perspectiva económica) Es la forma en que el Estado 
interviene en el mercado residencial.

 Conflicto: política económica versus política de 
vivienda



La política d’habitatge: àrees (I)
 La regulación técnica (los mínimos de habitabilidad)
 La regulación pública de los agentes del mercado
 Legislación sobre formas de tenencia (p ej control de 

alquileres) 
 La política financiera y monetaria relacionada con el 

sector (UE-BCE).
 La política fiscal sobre consumo, la tenencia e inversión 

residencial (desgravaciones, reducción de impuestos, etc.)
 La legislación civil sobre derechos y deberes relacionados 

con la forma de tenencia (control de alquileres)
 La política de infraestructuras necesarias en los 

crecimientos residenciales 



La política d’habitatge: àrees (II)
 Planeamiento urbanístico y la política de suelo 

(inclusionary zoning o reservas de suelo para vivienda 
asequible)

 Servicios de información y asesoramiento
 Las ayudas públicas a promotores y consumidores 

(ayudas a la piedra – ayudas a la demanda/housing
benefits) (obra nueva, rehabilitación)

 Instrumentos específicos para colectivos vulnerables
 Intervención pública directa (promoción, rehabilitación, )
 Las políticas de fomento de la vivienda asequible: la 

vivienda social y la vivienda protegida, la mediación entre 
propietarios e inquilinos, la movilización del parque vacío 
con fines sociales (la coerción, las sanciones, los 
impuestos, la expropiación, etc.)



La planificació: conceptes
La planificació és el procés de definir el curs d'acció i els
procediments requerits per assolir els objectius.
Característiques bàsiques de la planificació:
 persegueix l'obtenció d'objectius de futur, proposats, 

concrets i definits
 és una activitat contínua
 reajustament permanent entre mitjans, activitats, fins i 

procediments
 ha de tenir en compte els diferents factors socials i els factors

contingents que conformen l'escenari on es desenvolupa
 parteix d’un diagnòstic preliminar per tal d'establir un vincle

amb el medi en el qual s'efectua la planificació
 distingir entre la planificació estratègica (estableix objectius

a llarg termini, dissenyada per a satisfer les metes generals de 
l'organització) i la planificació operativa (mostra com es 
poden aplicar els plans estratègics en la feina diària, estableix
què ha de fer cada part de l'organització o del sistema per tal 
de tenir èxit a curt termini)



El procés d’elaboració de polítiques públiques: fases



 Planificació dels programes segons necessitats
DIAGNÓSTIC I OBJECTIUS

 Planificació de la implementació i execució
GOVERNANÇA

 Planificació del seguiment i  l’avaluació
AUTOCRÍTICA

 Planificació de la revisió
CORRECCIÓ
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C
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Problemes característics: la participació
Escassa participació (de la població, del tercer sector, i 
de la resta d’actors privats i privats relacionats en totes 
les fases)



Problemes característics: la governança
Limitada coordinació/participació entre els diferents 
nivells de govern (model governabilitat complex-
multinivell) i actors implicats (deficient implementació)

Absència del reconeixement de la dimensió 
supramunicipal i metropolitana de l’habitatge. Per què 
és necessària? 
 Superació escala local de les dinàmiques residencials
 Concentració dels problemes d’accessibilitat econòmica, dèficit 

d’habitatge assequible, rehabilitació i renovació urbana, i 
segregació en les grans conurbacions urbanes

Aspectes a tenir en compte:
 La proximitat i legitimitat democràtica
 La descentralització de les polítiques d’habitatge cap món local
 L’increment del rol polític-institucional de les ciutats



Problemes característics: la governança
Requisits per a una veritable política d’habitatge 
metropolitana: 

Factors essencials (imprescindibles)
 Atribució jurídica de la competència d’habitatge
 capacitat per actuar contra les resistències locals (NIMBY)
 adaptació del sistema d’habitatge nacional a l’àrea metropolitana
 suport econòmic del govern central per desenvolupar els plans 

d’habitatge (o autonomia financera metropolitana)
Factors complementaris (si bé tenen incidència, no són 
determinants).
 legitimitat democràtica
 correspondència entre els límits administratius del govern 

metropolità amb la veritable àrea metropolitana



Problemes característics: la governança
Factors organitzatius (relatius a l’estructura, òrgans, i 
funcionament del sistema d’habitatge metropolità)
 creació d’empreses públiques metropolitanes de sòl i habitatge
 existència d’òrgans consultius metropolitans d’habitatge
 existència d’òrgans metropolitans permanents d’estudi de 

l’habitatge: els observatoris metropolitans
 existència d’organitzacions d’actors socials metropolitans
Factors tècnics (relatius als aspectes de disseny dels 
instruments i dels documents de planificació d’habitatge 
sobre els quals es sustenta la intervenció pública).
 Els plans metropolitans d’habitatge
 L’articulació del pla amb el planejament urbà, i amb la resta de 

polítiques públiques (transport, serveis socials, medi ambient, etc.)
 El disseny d’instruments d’execució i gestió adequats



Problemes característics: la diagnosi
Dificultats per formular diagnòstics precisos. 
Limitacions de la informació estadística disponible. 
Intencionat?

 Expressions individuals / micro de l’exclusió residencial: 
la classificació ETHOS de FEANTSA 

 Expressions col·lectives / macro de l’exclusió residencial

• La segregació socioespaial i l’estigmatització

• El déficit i l’excès d’habitatges (oferta/demanda) (habitatge buit)

• Déficits de rehabilitació i renovació urbana

• Déficits d’habitatge assequible

• El barraquisme, l’autoconstrucció i l’infrahabitatge



Classificació ETHOS
• Personas sin techo

• Vivir en el espacio público (sin domicilio)
• Dormir en un refugio nocturno y pasar el resto del día en espacio 

público
• Personas sin hogar

• Personas en albergues y centros para personas sin hogar
• Personas en albergues para mujeres
• Personas en centres de alojamiento para inmigrantes
• Personas en instituciones residenciales o de internamiento
• Personas que viven en alojamientos de apoyo

• Vivienda insegura
• Notificación legal de abandono de la vivienda
• Vivir temporalmente con familiares o amigos de forma involuntaria
• Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o la pareja
• Vivir en una vivienda sin titulo legal

• Vivienda inadecuada
• Vivir en una estructura temporal o barraca
• Vivir en un camping o caravana
• Vivir en una vivienda no adecuada según la legislación estatal
• Vivienda masificada



Problemes característics: la diagnosi
Ínfima atenció a colectius vulnerables minoritaris

 Les persones sense sostre i sense llar

 Les llars amb molt baixos ingressos

 Les persones grans

 Les persones discapacitades

 Les persones immigrades (regulars i irregulars) i refugiades

 Les llars monoparentals

Naturalesa multidimensional de l’exclusió residencial més
extrema. Eixos d’exclusió:

 Edat / Procedència / Sexe / Salut



L’exclusió residencial des d’una perspectiva de gènere
Evolución de la mediana de la distribución del porcentaje del total de costes de la 
vivienda respecto los ingresos del hogar por sexo, España 2008-2018.



 El estallido de la burbuja residencial y la posterior recesión 
económica provocaron una grave crisis residencial que ha 
afectado con mayor intensidad a las mujeres.

 La dimensión económica de esta feminización de la 
exclusión residencial es particularmente visible en la 
evolución de la relación entre ingresos del hogar y costes 
residenciales. Por ello, en buena lógica, la incidencia de 
los desahucios ha sido mayor entre aquellos encabezados 
por mujeres, sobre todo entre los hogares monoparentales, 
entre las mujeres que viven solas en alquiler, y entre las 
que deben afrontar elevados pagos hipotecarios. 

 Y por idénticos motivos, los hogares encabezados por una 
mujer tienen una mayor propensión a desarrollar 
estrategias residenciales orientadas a reducir los 
costes de su vivienda.

L’exclusió residencial des d’una perspectiva de gènere



Problemes característics: les projeccions
Dificultats per formular pronòstics /projeccions
precisos/es. Importància de la demografia: tendències
estructurals
 Creixement lent de la població
 Augment del pes de la immigració en el creixement vegetatiu
 Baixos nivells de fecunditat, malgrat la lleugera recuperació
 Creixement de l’esperança mitjana de vida
 Disminució de la dimensió mitjana de les llars
 Augment del nombre de llars de gent gran, proporcionalment 

a l’augment de la població, i de la seva autonomia residencial 
 Augment de les llars  unipersonals
 Retard en l’edat d’emancipació dels joves
 Increment dels processos de separació matrimonial o de 

convivència
 Augment de les convivències provisionals
 Augment de la mobilitat residencial



Problemes característics: les projeccions
Evolució del nivell mitjà de persones per llar a Europa
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Problemes característics: les projeccions
Evolució de la població i de les llars de Catalunya 
1950-2011



Problemes característics: les projeccions

Evolució de la piràmide d’edats de Catalunya. 1981-
2018



Problemes característics: les projeccions
Evolució de l’emancipació a Espanya (joves de 20 a 34 
anys)



Problemes característics: la coherencia
Escassa relació entre problemes i mesures 
(incoherència i deficiència tècnica dels programes) 
(¿Intencionat?) 

Incoherencia entre la política de vivienda y la 
económica (sector habitatge com a motor econòmic), la 
fiscal y la monetaria

Desconexión entre políticas urbanísticas y políticas de 
vivienda (en reducció)

Limitada consideració del context econòmic i polític en 
què es desenvolupa: la relació entre polítiques
d’habitatge, sistemes d’habitatge i Estat del benestar. 
L’extrapolació d’instruments



El sistema d’habitatge: definició i factors
 Sistema d’habitatge: resultat de la interacció del mercat

residencial i de la política d’habitatge. Depèn de nombrosos
factors, com per exemple:
 el context demogràfic,
 la política d’habitatge (passada i present),
 les característiques del mercat residencial,
 el marc legislatiu
 l’Estat de benestar

 El Estado del bienestar define los parámetros dentro de los 
cuales el sistema de vivienda opera, por la cual cosa, no puede 
ser considerado de forma independiente del modelo de Estado 
del bienestar

 Política de vivienda considerada como el wobbly pillar del 
Estado del bienestar. A diferencia de la sanidad o la educación, el 
Estado no sido considerado como el principal proveedor (no tiene 
la consideración de servicio social universal)



The relationship between Welfare regimes, housing 
systems and housing exclusion



Els sistemes d’habitatge: classificacions
Hay 3 grandes enfoques teóricos a los sistemas de 
vivienda:

• A partir de la clasificación de Esping-Andersen
(adaptándola a la vivienda)

– Matznetter (2002), Hoekstra (2003)

• Según la estructura / sistema de producción
– Barlow & Duncan (1994), Arbaci (2007)

• Según la distribución de los regímenes de tenencia
– Kemeny (1995, 2005), Harloe (1995), Balchin (1996), Castles & 

Ferrera (1996), Castles (1998), Allen (2006)



Porcentaje de vivienda de alquiler social sobre el total del 
parque. España y Europa 2017 (o último año disponible)
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Els sistemes d’habitatge: classificacions

Dentro del enfoque centrado en el régimen de tenencia, la 
clasificación más relevante e influyente ha sido la 
desarrollada por Kemeny (1995). Dos grupos de sistemas de 
vivienda:

• Sistemas unitarios, en los cuales el parque de alquiler 
social domina e influye en el conjunto del mercado, de forma 
que arrastra a la baja también al alquiler privado. Funciona 
de forma “unitaria” (Holanda, Suecia, Alemania).

• Sistemas duales, los que promueven la propiedad como 
forma ideal de tenencia mientras que el alquiler social opera 
aislado de la resta del mercado y, o bien asume el carácter 
de red de seguridad (Reino Unido, Irlanda), o bien es 
meramente residual (España, Grecia, Portugal)



Welfare regime EU countries Main features of housing system
Social 
Democratic

Sweden, 
Denmark, Finland, 
(Netherlands)

• Very large social rented sector
• ‘unitary’ rental system
• low levels of homelessness, housing exclusion 
and fuel poverty

Corporatist Netherlands, 
Germany, Austria, 
France, Belgium, 
Luxemburg

• Relative large social rented sector with great   
diversity 
• ‘unitary’ rental system

Liberal UK, Ireland • Significant social rented sector (despite 
privatization); ‘dualist’ rental system
• legally enforceable homelessness rights.

Mediterranean 
/Rudimentary

Portugal, Spain, 
Italy, Greece, 
Cyprus, Malta

• Very small social rented sector (residual) and 
high level of homeowner-ship
• ‘familialism’
• high levels of housing exclusion, structural 
homelessness and fuel poverty

Transition Czech Rep., 
Hungary, Poland, 
Slovenia, Slovakia, 
Estonia, Latvia, 
Lithuania, 
Bulgaria, Romania

• Very high level of homeowner-ship
• high levels of housing exclusion and   structural 
homelessness
• high levels of fuel poverty



Problemes característics: els diners
Escasa dotación presupuestaria (les desgravacions?), 
agreujat pel procés de descentralització

La debilitat estructural de les nostres polítques
d’habitatge

Gasto público en ayudas al pago de la vivienda en porcentaje del 
producto interior bruto, España y Europa, 2006-2014



Problemes característics: els diners
Despesa pública en habitatge comparada a diversos països
d’Europa. 2011 (% PIB)
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Problemes característics: els diners
Evolució de la despesa pública en habitatge a Catalunya 1983-
2014, en termes reals (euros 2014)
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Problemes característics: els diners
Ajuts al pagament de l’habitatge per cada mil habitants. 
Catalunya, àrea metropolitana de Barcelona, i Barcelona, 
2011-2016. 



Problemes característics: els diners
Despesa municipal en habitatge per habitant. Àrea
metropolitana de Barcelona, i Barcelona, 2011-2016



Gasto público imputado al "acceso a la vivienda y fomento de la 
edificación" en los presupuestos generales del Estado en valores 
absolutos (millones de €) y en porcentaje sobre el total del gasto 
público, España, 2008-2016.



Número de calificaciones definitivas. España 1991‐2015



Problemes característics: el temps
Absència d’una visió estratègica a llarg termini 
(temps electoral vs temps de la política d’habitatge). 

Necessitat de conjugar actuacions a curt-mig termini 
(ajudes a les persones i intervencions en parc existent) 
(cojunturals), amb d’altres a llarg termini (ajudes a la 
pedra, lloguer públic social i urbanisme) (estructurals).

Diferències tècniques i polítiques entre la planificació 
a curt termini (executiva i governamental) i la de llarg 
termini (estratègica i de pacte social/transversal).

Exemples: 
 El Pacte Nacional per l’Habitatge
 El Pla territorial sectorial d’habitatge



Problemes característics: l’estabilitat
Absència d’estabilitat i consens per aconseguir canvis 
estructurals significactius en el model
Estabilitat necessària per:
 Definir i assolir objectius a llarg termini
 Una dotació pressupuestaria suficient i sostinguda
 Per gaudir d’una mínima coherència en l’acció pública
 Per articular els mecanismes oportuns de cooperació 

entre nivells de govern
CAL TREURE LA POLÍTICA D’HABITATGE DEL DEBAT POLÍTIC? 

DRET A L’HABITATGE 
basat en el principis 
d’UNIVERSALITAT I 

SOLIDARITAT

DRET A L’HABITATGE 
supeditat a la seva 

DIMENSIÓ ECONÒMICA



Problemes característics: el consens
Resistència de grups de pressió a determinades 
mesures intervencionistes.
Exemples:
 Reserves de sòl per HPO (llei urbanisme)

 Possibilitat expropiar us habitatge (llei d’habitatge)

 Control de lloguers (en debat)

INTERESOS ECONÒMICS vs INTERES SOCIAL

El NIMBY com a variant local.



Problemes característics: l’avaluació
Limitada quantificació dels objetius, escàs seguiment dels
resultats, i absència de revisió dels instruments. No existeix
una veritable avaluació de les polítiques d’habitatge



Problemes característics: l’avaluació



La planificación de las políticas de vivienda
Resultat: una política d’habitatge dèbil, ineficient i ineficàs

 Muy elevados niveles de exclusión residencial, tanto en 
la dimensión física como económica (exclusión
sistémica), tanto a nivel individual (hogar) como colectivo
(barrio) que se agudizan en periodos de crisis 
→Polarización social (impacto también político)

 Grave erosión del Estado del Bienestar debido a que 
socava el conjunto de políticas públicas (ineficacia del 
resto de políticas públicas) particularmente en materia
de sanidad, educación, sistema de pensiones, atención a 
la vejez, la igualdad de género, etc.

 Impacto económico: vulnerabilidad a comportamientos
especulativos, bajo consumo interno, inversiones no 
productivas, movilidad laboral, etc.



EUROPEAN
HOUSING
EXCLUSION
INDEX, 2016
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