
Promoció de l’Incasòl a Masrampinyo (Montcada i Reixac), dels arquitectes José Miguel Roldán i Mercè Berengué.

H
o reconeix la Constitució es-
panyola en el seu article 47:
“Tots els espanyols tenen dret
a disfrutar d’una vivenda dig-

na i adequada. Els poders públics pro-
mouran les condicions necessàries i es-
tabliran les normes pertinents per fer
efectiu aquest dret”. La vivenda és, des
de la perspectiva legal, la base fonamen-
tal de la intimitat legal. Els estats de dret
reconeixen la inviolabilitat del domicili ai-
xí com la llibertat de residència, de ma-
nera que s’eleva el dret a la vivenda dig-
na a la categoria de dret social.   

Per això tot estat de dret desenvolupa
les seves polítiques de vivenda per faci-
litar-ne l’accés als seus ciutadans. Si ana-
litzem l’evolució del parc públic de viven-
des dels països europeus, Espanya és el
país que ha incrementat més el seu es-
toc en els últims 30 anys. A Catalunya
concretament, la Generalitat ha informat
que existeixen 3.264 pisos de protecció
oficial buits.

COL·LECTIUS DESAFAVORITS
I és que hi ha moltes persones que tenen
difícil poder disfrutar d’aquest dret. Se-
gons un estudi elaborat per la Unió Eu-
ropea, 51 milions de joves europeus se-
gueixen vivint a casa dels seus pares, tot
i ser majors d’edat i estar en edat labo-
ral. La situació econòmica actual no con-
tribueix a millorar aquestes xifres, ja que
la majoria no s’atreveixen a emancipar-
se per falta d’estabilitat econòmica ja que
o no tenen feina o la temporalitat dels
seus contractes i els baixos sous impe-

deixen que puguin afrontar certes des-
peses fixes. Per això, els governs estan
buscant noves fórmules que substituei-
xin la tradicional compravenda i l’adqui-
sició de la propietat pel lloguer o l’arren-
dament amb opció a compra. Aquesta
última opció és la que més s’imposa, ja
que permet adquirir el pis o residència
sense haver d’afrontar la despesa inicial
de l’entrada i permet prorratejar aques-
ta inversió inicial. 

No només els joves ho tenen difícil. El
col·lectiu de les persones grans, o les víc-

times de la violència masclista així com
aquelles persones amb disminució de les
seves capacitats i que tenen risc d’ex-
clusió social, estan en el punt de mira de
les polítiques d’accés a la vivenda de pro-
tecció social. 

RESPOSTA RÀPIDA
I és que tornem a l’inici: el dret a accedir
a una vivenda digna. Encara que sovint
les persones puguin pagar un pis de ren-
da antiga o de baix lloguer, la vivenda ha
d’adaptar-se també per complir uns re-

quisits i adaptar-se a les seves necessi-
tats. Una persona gran no pot viure en
un pis amb problemes d’accessibilitat,
per exemple.

Així doncs, és responsabilitat de l’Es-
tat de dret proporcionar un sostre per als
més vulnerables. No hem d’oblidar que
encara que la crisi afecta a tothom, sem-
pre hi ha qui necessita una ajuda més in-
tensiva per les seves circumstàncies par-
ticulars, i s’ha de donar una resposta
ràpida a aquestes necessitats abans que
sigui massa tard.2
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La prioritat és evitar
els desnonaments i
ajudar els més 
necessitats
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FISCALITAT, LLOGUERS, legislació
relativa al sòl, estalvi energètic,
control de residus, ubicació en l’en-
torn urbà, tipologia i distribució in-
terior..., són algunes de les disci-
plines que afecten les vivendes de
protecció oficial. En aquest sen-
tit, els governs han d’aportar solu-
cions als reptes que tenen plante-
jats aquest tipus de vivendes
comptant amb els professionals de
cada àmbit. L’objectiu no és només
construir, sinó considerar la viven-
da en el seu context urbà, que per-
meti resoldre problemes com les
ciutats sense guetos, o la integra-
ció de les vivendes en una bona
xarxa de comunicacions i mobili-
tat, un entorn sense barreres arqui-
tectòniques que permetin una ple-
na accessibilitat, etcètera. La
vivenda social és, a més d’un dret,
la plasmació de quina política ur-
banística i constructiva han de des-
envolupar els gestors dels governs
per garantir una vivenda digna. 
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Els processos se simplifiquen perquè
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E
l Pacte Nacional per a la Vi-
venda (PNB) 2007-2016 es
va firmar el 8 d’octubre del
2007 en plena etapa expan-
siva del sector de la cons-

trucció i de l’economia. La crisi ha obligat
a replantejar aquest document i a readap-
tar les iniciatives i objectius que es recu-
llen donades les noves circumstàncies
econòmiques i sobretot la situació pres-
supostària de les administracions públi-
ques i especialment les de la Generalitat
de Catalunya.  

L’objectiu prioritari del pla és garantir
que les famílies puguin accedir a la viven-
da. L’Agència de la Vivenda de Catalu-
nya té com a objectiu adjudicar les 3.264
vivendes buides, que en total pertanyen
a 499 promocions. El parc públic buit 
s’ha triplicat i davant d’aquesta situació
s’ha decidit fer un pla de xoc per dinamit-
zar la sortida d’aquestes vivendes. Entre
les mesures adoptades està el reajusta-
ment dels preus de lloguer i la reconver-
sió dels pisos de compravenda a lloguer
amb opció a compra. Aquesta última mo-
dalitat permet eliminar la barrera de l’en-
trada inicial que les famílies havien d’a-
frontar en el moment de la compra per
accedir a un pis de propietat.

PREVENIR L’EXCLUSIÓ
Acollir persones amb dificultats que ne-
cessiten disposar d’una casa ja que es
troben en situacions d’emergència social,
ja sigui perquè no disposen d’un pis o per-
què han estat desnonades per tenir difi-
cultats econòmiques, és també un dels
objectius del pla de xoc. Per a això es tre-
balla en col·laboració amb diferents insti-
tucions cedint pisos del parc públic des-
tinats exclusivament a cobrir aquestes
necessitats.

Un exemple és l’acord que van firmar

Adaptar les mesures
del Pacte Nacional
de la Vivenda a la 
necessitat actual

la Generalitat, l’Agència de Vivenda de Ca-
talunya i Càritas i que els permetia dispo-
sar de 30 vivendes destinades a la inclu-
sió de persones amb necessitats especials
d’atenció. Càritas ja disposa de 150 pi-
sos d’aquesta tipologia. 

La Generalitat vol incrementar la seva
col·laboració amb les organitzacions sen-
se ànim de lucre per desenvolupar els es-
tocs de vivenda d’inclusió i coordinar tots
els esforços de les obres socials de les
entitats financeres en aquest camp. Una
altra iniciativa que s’està portant a terme
és la creació d’un cens de les vivendes
buides que poguessin ser susceptibles de
convertir-se en pisos socials així com tam-
bé la creació d’un observatori.

UN OBSERVATORI
Que existeixen vivendes que en realitat
són infrahabitables o que estan sobreo-
cupades és una realitat. Per aquest mo-
tiu, la Generalitat i les administracions lo-
cals estan impulsant un Observatori  de
la Vivenda i la Segregació Urbana, que po-
sarà especial atenció en la cohesió social
mitjançant la barreja urbana i la no segre-
gació espacial. L’Observatori posarà a dis-
posició dels ciutadans mecanismes de
denúncia per als possibles casos de set-
ge immobiliari, i detectar i valorar així ade-
quadament els indicis. En cas que, efec-
tivament, es pugui certificar l’assetjament,
es comprometen a informar la Fiscalia per-
què aquesta prengui les mesures que cre-
gui més oportunes. 

Però no només es tracta d’un mecanis-
me de denúncia, sinó que a més també
s’encarregarà de detectar la falta de man-
teniment o de rehabilitació d’edificis i pren-
drà les mesures necessàries perquè
aquestes activitats es portin a terme i evi-
tar així situacions de risc per a les per-
sones que hi habiten.

SOLIDARITAT URBANA
Augmentar el parc de vivenda social és
un objectiu prioritari en la política de vi-
venda de la Generalitat. L’aprovació de la
llei al dret a la vivenda estableix el princi-
pi de la solidaritat urbana. En aquest es
basa el reglament que està pendent d’a-
provació, que estableix que els municipis
de més de 5.000 habitants i les capitals
de comarca han d’anar augmentant el seu

parc de vivendes socials fins a arribar al
15% del total de les seves vivendes en un
termini de 20 anys.

Per facilitar la consecució d’aquest ob-
jectiu, la Generalitat ha establert un fons
de solidaritat econòmica específic per
ajudar els municipis que acreditin dificul-
tats especials per complir aquest objec-
tiu del 15%.

PRESTIGIAR EL LLOGUER
L’objectiu del pla de xoc és reduir el per-
centatge de vivendes protegides desocu-
pades. Per aquesta raó, el Govern està
treballant perquè tots els agents impli-
cats del sector es mobilitzin i aconseguei-
xin augmentar el parc de vivendes des-
ocupades i incorporar-les al parc de
lloguer. D’aquesta manera s’aconsegui-
rà augmentar l’oferta i cobrir així la crei-
xent demanda. 

Per aconseguir aquest objectiu, la Ge-
neralitat creu que és necessari prestigiar
el lloguer i per a això està treballant en
diverses accions que donin a conèixer
tots els avantatges que l’Administració
pública ofereix als propietaris perquè po-
sin els seus pisos desocupats en el mer-
cat del lloguer.  

L’aval de la Generalitat és una mesura
que va en aquest sentit. El Govern ha cre-
at un sistema d’aval universal per al llo-
guer per a tots els contractes que es fir-
min a Catalunya i que no exigeixin als
inquilins cap garantia addicional a la fian-
ça obligatòria. Aquest sistema genera se-
guretat en el propietari al veure que en cas
de possibles problemes d’impagament la
Generalitat li ofereix cobertura econòmi-
ca. Una altra de les mesures són els me-
canismes establerts dins del decret que
es deriva de la llei del dret a la VPO per a
la recuperació de la propietat quan aques-
ta ha estat ocupada inadequadament o
sense complir els requisits legals.

PROCESSOS MÉS ÀGILS
Des de l’abril del 2011 el procés d’ad-
judicació de pisos de protecció oficial 
s’ha agilitzat mitjançant diferents mesu-
res, entre elles el règim permanent de
convocatòries obertes.

A més, amb l’aprovació de la llei del
dret a la vivenda que obliga a l’establi-
ment d’un sistema d’ajudes per al paga-

ment del lloguer s’han establert la con-
cessió d’aquestes ajudes i la seva con-
sideració com a prestació social. Els be-
neficiaris d’aquestes prestacions seran
les famílies amb baixos ingressos i risc
d’exclusió, i amb especial atenció les fa-
mílies monoparentals i les dones que ha-
gin estat víctimes de violència masclista,
en la mesura que les disponibilitats pres-
supostàries ho facilitin.

Així mateix s’estableix un sistema per-
manent de convocatòries que estableix
un mecanisme d’adjudicació directa a les
persones que s’inscriguin en aquest re-
gistre de sol·licitants. També s’han ins-
tal·lat oficines comercials permanents i
visites al pis mostra durant tot el temps
que estigui oberta la convocatòria d’ad-
judicació. Els interessats a accedir a
aquestes vivendes de protecció oficial
han d’inscriure-s’hi a través de la web
www.registresolicitants.cat o bé ho po-
den fer presencialment a les oficines lo-
cals de vivenda o les oficines de vivenda
de la Generalitat.

L’OFICINA DE L’OFIDEUTE
L’Ofideute ofereix un sistema de media-
ció, informació i assessoria, per ajudar
les famílies que tenen una única casa i
que l’utilitzen com a vivenda principal i
que es troben en situació de risc de per-
dre el seu domicili habitual.

En dos anys l’Ofideute ha evitat 259
desnonaments provocats per l’impaga-
ment de la hipoteca. Però segons indi-
quen xifres del mateix organisme, només
en un 37% dels casos ha estat possible
evitar el desnonament. Per aquest motiu
l’important és l’anticipació. Per a això, la
família que es trobi en aquesta situació
ha de dirigir-se a l’Ofideute, però és im-
portant que ho faci abans de rebre els
avisos d’execució del contracte hipote-
cari i per tant del desnonament, perquè
només abans és possible la mediació. Els
interessats en aquest servei poden
sol·licitar informació a través del 012.

En cas de no trobar-se ja en aquesta
situació d’anticipació, a la família només
li queda la possibilitat de recórrer a un
advocat i en aquest cas els ciutadans po-
den posar-se en contacte amb el Servei
d’Orientació Jurídica del Col·legi d’Advo-
cats.2

La Generalitat mobilitzarà el parc desocupat per allotjar els que tenen menys recursos 

El Govern s’ha posat en marxa. L’in-
crement de la demanda de pisos de
protecció oficial davant les dificultats
econòmiques que viuen les famílies
ha provocat la modificació del docu-
ment de consens social que marcava
la política en aquesta matèria: el Pac-
te Nacional de la Vivenda. Les mesu-

res que s’hi oferien eren fruit de la si-
tuació expansiva que vivia el sector
de la construcció i l’economia. Avui
dia, davant el nou entorn el pacte se
centra en dos grans eixos: el primer,
facilitar l’accés a la vivenda a la ciu-
tadania i evitar l’exclusió social resi-
dencial, i el segon, intentar reactivar

el sector de la construcció de viven-
da per recuperar així ocupació. La
mobilització de l’estoc de pisos buits,
la simplificació de processos, la recu-
peració de promocions de vivenda
protegida i lliure per al parc públic,
són algunes de les mesures d’aquest
pla de xoc.

Recuperar la
promoció

l’apunt

Política social que facilita
l’accés a la vivenda

DLes noves iniciatives del Go-
vern aposten per evitar els
desnonaments i afavorir la
reactivació del sector de la
construcció

DLes vivendes de compra es
reconvertiran de lloguer amb
opció a compra, així com tam-
bé s’abaixaran els preus del
lloguer

DEs consideren prioritàries les
ajudes econòmiques per a la
rehabilitació i sobretot les que
es realitzin per millorar l’ac-
cessibilitat

PLA DE XOC

LAIA C. DÍAZ
Àrea Monogràfics M

Promoció realitzada per Regesa al carrer de Pujades, cantonada amb Fluvià.

Des que es va iniciar la legis-
latura hem fet un esforç in-
tern per intentar acabar amb

una situació realment lamentable,
la dels pisos buits. Això ens ha por-
tat a realitzar un estudi de les cau-
ses per les quals la Generalitat té
pisos sense ocupar en una situació
de crisi, quan se suposa que les vi-
vendes de protecció oficial haurien
de ser les més buscades.

Els eufemismes que utilitzava el
Govern anterior per emmascarar les
xifres de pisos buits no són vàlids
si el que volem és ser honestos amb
la societat. En una societat en crisi
on cada dia es treuen de casa sev a
famílies que no poden pagar les quo-
tes de la hipoteca o del lloguer, no
ens podem permetre durant més
temps disfressar la realitat, sabent
que tenim pisos buits i famílies que
es troben sense casa. Hem d’exe-
cutar actuacions contundents i això
ja ho estem fent.

A principis del 2011 vam comp-
tabilitzar 3.264 pisos buits adminis-

trats per la Generalitat, i amb aquest
estoc és amb el qual ens hem po-
sat a treballar. Les mesures que 
s’han pres des de l’Agència de la Vi-
venda de Catalunya per adjudicar
aquestes vivendes buides estan re-
collides en un pla de xoc i són les
següents: reajustar els preus dels
lloguers amb protecció oficial (en la
majoria dels casos s’han rebaixat
per posar-los per sota dels preus del
mercat lliure, que en molts casos no
era així), reconvertir els pisos de
compra en pisos de lloguer (o de llo-
guer amb opció a compra), i oferir
un règim intensiu de convocatòries,
deixar-les permanentment obertes i
agilitzar els tràmits perquè al primer
indici que un pis queda buit es pu-
gui tornar a adjudicar.

Esperem aconseguir quedar-nos
amb un mínim residual de pisos buits
que correspongui a la rotació de vi-
vendes lògica dintre d’una adjudica-
ció més àgil.

En això estem treballant. La res-
posta a les primeres convocatòries
és molt positiva i esperem grans re-
sultats en poques setmanes.2
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Promoció realitzada per l’Incasòl al barri de Pardinyes (Lleida), dels arquitectes Coll-Leclerc.

E
ls països han de detectar les
necessitats de la població
en matèria de vivenda i dis-
senyar les mesures legisla-
tives i fiscals necessàries en

cada cas per assegurar el dret a una vi-
venda per als seus ciutadans. Per al bon
disseny d’aquestes mesures és neces-
sària una anàlisi de la realitat. 

La recopilació i anàlisi periòdica d’in-
formació és el que proporcionarà les
pautes necessàries per elaborar les
prioritats en cada territori. Però això no
es fa de manera homogènia a tot Euro-
pa. En el cas de Finlàndia es recolza en
informes encarregats a professionals
que analitzen la situació abans d’elabo-
rar una nova legislació sobre vivenda;
o al Regne Unit, on s’utilitzen grups de
treball que també elaboren informes
previs a la modificació de la política amb
la intenció de trobar pautes que puguin
assegurar l’eficiència de les mesures
a emprendre. A Alemanya i a Finlàndia
es recull informació sobre el parc de vi-
vendes cada quatre anys, a França ca-
da tres, i a Holanda anualment. A Es-
panya, en canvi, es recull cada 10 anys,
i això suposa una diferència més que
notable.

PROPIETAT VERSUS LLOGUER
La propietat amb règim de possessió
majoritària a tot Europa és una tendèn-
cia bastant recent. Les polítiques d’ha-
bitatge dels diferents països han anat en-
focades a premiar aquesta situació.
Espanya encapçala aquesta tendència
amb un 81% de les vivendes en propie-
tat, seguida molt de prop per Irlanda
(79%), Regne Unit (69%) i Finlàndia
(60%), i només queda Alemanya i Suè-
cia amb més de la meitat del parc de re-
sidències. Pel que fa al lloguer social,
el país amb el parc més voluminós és
Holanda, en què representa gairebé un
75% del lloguer total, seguit del Regne
Unit (65%). A Irlanda, la meitat del parc
de lloguer és parc social, mentre que a
Dinamarca i França representen el 42%
i el 47% respectivament. 

Encara que la tendència del nostre pa-
ís pel règim de la propietat no sempre ha
estat així. El 1950, la propietat no arri-
bava a la meitat del parc de vivendes. És
cert que l’evolució de la resta de països
europeus tendeix a augmentar el nom-
bre de propietaris ocupants, però de ma-
nera més progressiva i en un context di-
ferent del nostre. A Espanya l’única
alternativa, fins a l’arribada de la crisi,
semblava que era la propietat, fomenta-
da, a més, a través de mesures fiscals.

A Espanya no ha existit fins ara una
clara vocació pel lloguer social, a excep-
ció d’algunes iniciatives locals per part
d’alguns ajuntaments. 

Si parlem de règims alternatius a la
propietat (a cavall entre la propietat i el
lloguer) apareix el condomini o un model
de cooperativa, que podem trobar en

països com Dinamarca, Suècia i Finlàn-
dia. Una gran part de la població l’uti-
litza com a alternativa a la propietat per-
què és més econòmic. No es compra la
vivenda, que segueix estant en mans de
societats, sinó el dret a l’ús il·limitat. A
Finlàndia, aquest sistema és especial-
ment peculiar ja que aquest dret es pot
vendre tant a persones físiques com a
entitats sense ànim de lucre.  

INVERSIONS
Per un altre costat, si ens fixem en el que
inverteix cada país europeu en habitat-
ge, podem separar quatre grups. El pri-
mer compost per Holanda, Suècia i el
Regne Unit, països que hi destinen més
del 3,5% del PIB. El segon, integrat per
Dinamarca, França i Alemanya, que gas-
ten en aquest concepte entre l’1,5% i el
2,5%, mentre que Irlanda i Finlàndia hi
inverteixen al voltant de l’1,4%. En l’úl-
tim grup hi ha Espanya, Portugal i Grè-
cia, països amb l’índex més elevat de
propietaris ocupants i el pressupost dels
quals s’utilitza en ajudes directes a l’ac-
cés a la propietat.2

La situació de la vivenda 
oficial a la Unió Europea 
La recopilació d’informació sobre el parc públic és vital per anticipar-se a la demanda

O.C.
Àrea Monogràfics M

Enric REYNA
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROMOTORS DE BARCELONA (APCE)

Encara que les administracions han
fet un esforç per posar al mercat vi-

vendes protegides, l’oferta és sens dub-
te insuficient i la política de suports pú-
blics (sense oblidar l’objectiu de fer
assequibles el mercat del sòl i vivendes)
s’ha anat focalitzant cada vegada amb
més força en la política de lloguer (cons-
titució d’una agència estatal, subven-
cions a arrendadors i arrendataris, in-
tents de mobilitzacions de vivendes
buides, etcètera), però sense que els
resultats, de moment, invitin gaire a l’op-
timisme.

Les possibilitats d’accés a la VPO (vi-
vendes de protecció oficial) es veuen
fortament limitades per diversos motius.

En primer lloc, perquè la capacitat de
l’Administració per oferir aquest tipus
de vivendes és limitada i insuficient te-
nint en compte el nombre de sol·licituds
a què ha de donar resposta. En segon
lloc, perquè encara que els preus de les
VPO mostren importants diferències en
comparació a les vivendes lliures, no es
pot oblidar que la mitjana d’ingressos
nets mensuals de les persones sense
feina no excedeix gaire els 1.000 euros.

El fet que la compra d’una vivenda
lliure i, en ocasions fins i tot d’una VPO,
suposi grans dificultats per als col·lectius
amb menys capacitat adquisitiva no vol
dir que s’hagin d’apartar les mesures
que poden incidir en algunes de les cau-

ses més significatives de la falta de vi-
venda, com és el cas de les adreçades
a activar les polítiques dels ajuntaments,
la regulació del mercat immobiliari per
part dels òrgans competents, la dina-
mització de formes alternatives de pro-
moció, etcètera.

Són necessàries aquestes mesures,
i fins i tot d’altres, que facilitin l’accés a
la vivenda a tothom; entre les quals hi
ha, per exemple, apostar per una millo-
ra de les condicions financeres i de pa-
gament, la revisió de la fiscalitat i les di-
ferents despeses vinculades a la compra
d’una vivenda o el reajustament de les
condicions dels crèdits a les possibili-
tats reals dels demandants.2

la tribuna
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Promoció realitzada per FIBS a Can Caralleu dels arquitectes Peris-Toral.

P
arlar de l’Associació de Pro-
motors Públics de Sòl i Vi-
venda, AVS Catalunya, és
parlar d’un important nom-
bre d’empreses, és parlar

de promotors públics que a tot Cata-
lunya treballen amb l’objectiu de fer
possible el compliment de l’article 47
de la Constitució, facilitant vivendes as-
sequibles als ciutadans que no poden
accedir al mercat lliure de l’habitatge. 

L’activitat de les empreses que con-
formen AVS Catalunya, en els últims
anys, s’ha centrat principalment a
aconseguir sòl amb l’objectiu comú de
construir habitatges assequibles. Des
de la vivenda i amb la vivenda, les ac-
tuacions estan concebudes pensant en
les persones, amb la voluntat no so-
lament de cobrir les seves necessitats
sinó de garantir la seva satisfacció i, al
mateix temps, assegurar el benestar de
veïnats, barris i ciutats.

INTENCIONS I FETS
Construir vivendes és construir ciutat,
és fer cohesió social, és fer societat.
I en aquest sentit, els promotors pú-
blics de sòl i vivenda de Catalunya han
de realitzar una bona tasca. Un treball
que va més enllà de la mera construc-
ció de vivenda pública. Un treball al
qual se sumen el coneixement adqui-
rit, l’anàlisi, l’estudi i la reflexió, i que
deriva en la formulació de propostes i
iniciatives davant de les administra-
cions i altres operadors amb l’únic ob-
jectiu d’orientar les accions en pro del
benefici social.

Si mirem enrere, si ens centrem en
aquells moments en què el sector im-
mobiliari estava en plena efervescèn-
cia i el creixement de l’oferta de la vi-
venda anava a un ritme frenètic,
constatem que els promotors públics
fan una gran tasca. Una tasca marca-
da per la dotació constant de viven-
da pública que l’any 2008 suposava
prop del 60% del total de la vivenda
a preu assequible que es promovia a
Catalunya.

Una continuada activitat promotora
de vivenda pública que ha anat i que
va més enllà de la generació d’unitats
residencials. Amb compromís i volun-
tat de millora continuada, sempre amb
l’horitzó de la sostenibilitat i la cohesió
social. Les fórmules innovadores, la ra-
cionalització de costos, la sostenibili-
tat, etcètera, de cadascuna de les pro-
mocions són alguns dels exemples i, al
mateix temps, alguns dels motius que

han fet que les vivendes que les em-
preses d’AVS Catalunya han promogut
hagin estat premiades successivament
al llarg d’aquests últims anys.

LES COSES CANVIEN
Avui dia les coses han canviat. La cri-
si global ha afectat tots els sectors,
molt especialment el sector immobilia-
ri i també l’activitat de promoció de la
vivenda pública. Les regles del mercat
han canviat i ara toca ser imaginatius
i adaptar-se a la situació actual. Hem
de mirar el futur i definir nous patrons.

Hem d’afrontar l’excepcionalitat del
moment i guanyar dia a dia, i avui més
que mai, la confiança dels ciutadans.
Hem de reforçar el paper dels promo-
tors públics, com a principals coneixe-
dors del mercat de la vivenda protegi-
da i de la seva gestió. Hi ha feina, molta
feina a fer, i un paper actiu per jugar. A
més de la prestació de serveis profes-
sionals, la funció social dels promotors
públics ha de ser un element clau en
les noves actuacions i polítiques de vi-
venda. AVS Catalunya ja ho té molt
clar.2

Fent de la vivenda pública 
un referent de qualitat
L’Associació de Promotors Públics de Sòl i Vivenda és la responsable del 60% de VPO

La sostenibilitat 
i la cohesió social 
són els eixos bàsics 
d’aquestes actuacions

ANNA TORRA
Àrea Monogràfics M

L’esperit d’AVS Catalunya és oferir valor afegit a la vivenda pública, sempre
amb la màxima premissa que realitzar vivenda ha d’implicar construir ciu-

tat, construir cohesió social i construir societat.
Més enllà de la producció de noves vivendes, de la rehabilitació, del lloguer,

de les prestacions de serveis vinculats a la vivenda (intermediació, assessora-
ment, etcètera), nosaltres reflexionem sobre la vivenda a nivell global, eva-
luem i analitzem necessitats, intercanviem experiències, invertim en formació i
recerca, i estudiem el mercat, i és clar, en traiem conclusions. Som, doncs,
un element actiu i propositiu en el desenvolupament de les polítiques de viven-
da. Avui, desenvolupem la nostra activitat en un context de crisi global. Una cri-
si de confiança del sector financer, del sector immobiliari però també de la ciu-
tadania. Es tracta d’un context difícil en què estic convençut que hem de jugar
un important paper. 

El capital humà i professional de les nostres empreses i el coneixement i l’ex-
periència acumulats i la nostra funció social són el valor afegit que ens situa i
al seu torn ens ha de situar com el millor instrument al servei de les administra-
cions per treballar des de noves òptiques i amb nous models per trobar solu-
cions en el camp de la vivenda pública de qualitat.2

Antoni SOROLLA
PRESIDENT AVS CATALUNYA

DQUEDA MOLTA FEINA 
PER FER I UN PAPER 
ACTIU PER JUGAR EN
AQUEST SECTOR

DS’HA D’AFRONTAR
L’EXCEPCIONALITAT DEL
MOMENT I GUANYAR LA
CONFIANÇA CIUTADANA

la tribuna

CONSTRUINT
SOCIETAT

GABRIEL LERMA
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