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Context:
● 11 de març de 2020: OMS declara la pandèmia

○ 13 de març: estat d'alarma
○ Març-Maig: primera onada + confinament domiciliari
○ Juny-setembre: desescalada
○ Octubre-novembre: segona onada + noves restriccions
○ Desembre: desescalada + inici vacunació

● Gener-maig 2021: tercera onada + augment immunització + decau l’estat d’alarma

● Març 2020- Maig 2021:

○ Impactes sanitaris, econòmics i socials notables
○ Mesures legislatives excepcionals
○ Resposta AAPP i social

● L'habitatge, és la primera línia de defensa davant el brot de COVID-19

● Accés i manteniment de l’habitatge habitual molt afectat per la COVID19

● La crisi de l’habitatge a casa nostra es va iniciar fa ja quasi 12 anys



Objectius i metodologia:
Desembre 2020: encàrrec de vocació preventiva + publicació prevista juny

Els objectius principals:

1. Avaluar l’impacte de la Covid-19 en l’habitatge a la demarcació

2. Aportar propostes d’actuació per incidir sobre els escenaris futurs

La metodologia de l’estudi:

● Anàlisi de les dades existents
● Complementar “llacunes d’informació” recopilant dades
● Extreure una diagnosi de la situació actual (any 2020)
● Realitzar  un exercici d’escenaris i  conseqüències pel 2021, 2022 i 2023.
● Formular propostes d’actuació i millora



Objectius i metodologia:

Temàtiques estudiades:
Dades bàsiques:

● Pes poblacional
● Distribució habitatges segons tipus
● Distribució tinença habitatges principals
● Taxa d’atur

Mercat de l’habitatge:

● Lloguers: preus i nº contractes
● Compra: preu, tipus adquirent/habitatge
● Construcció habitatges
● Demanda habitatge protegit
● Acumulació d’habitatge buit
● Noves tendències: habitatge turístic,

segones residències, ocupacions

Dificultats per mantenir l’habitatge:

● Esforç econòmic pagament lloguer
● Execucions hipotecàries
● Desnonaments

Polítiques públiques d’habitatge:

● Parc social: HPO vigent, lloguer social, pisos
d’emergència

● Actuacions per evitar pèrdua de l’habitatge
● Ajuts al manteniment de l’habitatge
● Ajuts i mesures COVID19
● Actuacions sobreendeutament



Objectius i metodologia de l’estudi:

Fonts de les dades:

● Estadístiques i dades oficials publicades
● Peticions d’informació a ens públics supralocals (AHC, Interior)
● Qüestionari pels serveis o oficines d’habitatge (11 OLH i 4 comarcals)
● Qüestionari per entitats socials:

○ Sindicat Llogateres, Xarxa Suport Mutu Alt Empordà, La Sopa Centre d'Acollida i Serveis Socials,
Fundació Sergi, PAH Vidreres, PAH Gironès, PAH Blanes, Càritas i Més Barri.

Tipus de dades: quantitatives + dades i anàlisi qualitatiu

Referència temporal dades: límit any 2020 + evolució anterior

Escala territorial: província o demarcació de Girona + comarques





Principals resultats de la diagnosi:  

➢ Volum habitatges principals en proporció amb la població gironina (9,9% dels de Cat, 59,7% provincia)

➢ Habitatges secundaris un terç dels catalans i de tota la província (Cat 76% principals, 11% secund.)

➢ Preu lloguer 19-20 Cat i RMB (-0,1, -0,2%), girona província 2,4% (7,6% Cerdanya, 6,4% Pla de l’Estany)

➢ Preu habitatge nou compravenda puja, s’estabilitza usat / PJ pugen: 11,8-23,6% transaccions (nous)

➢ Tendència decreixent d’habitatges nous iniciats s’aprofundeix molt (-22,5% 19-20)

➢ Demanda d’HPO creix (12.425 llista d’espera) + quota de mercat HPO 0,3% (61 iniciats 2019, 4 el 2020)

➢ Reducció 19-20 places d’habitatge turístic 58% a Girona ciutat i 36% a la demarcació

➢ Baixen desnonaments per l’aturada judicial però augmenta el pes dels de lloguers (70%)

➢ 17% dels desnonaments de Catalunya: 1,3/1.000 habitants (0,7 Catalunya)

➢ Augment 19-20 denúncies ocupacions 37,4% i casos en que intervenen les oficines d’habitatge (39%)



Evolució preus lloguers 2007-2020

Evolució contractes lloguer trimestre 2019-2020



Evolució desnonaments Catalunya i Girona



Evolució desnonaments Cat i Girona

Desnonaments per partits judicials



Principals resultats de la diagnosi:

➢ Execucions hipotecàries no afectades pandèmia, augmenten 19-20 un 24,7%

➢ 69,5% habitatges compra-propietat i 29,1% pagaments pendents (habitatges lloguer 24,9%)

➢ Esforç lloguer Girona ciutat propera 30% ingressos 2,5SMI (2.375 eur) i provincia 2,5IRSC (1.752,4 eur)

➢ Parc HPO vigent <2,5% i <1% HPO de lloguer: 0,2% de la promoció total anual d’HPO a Cat

➢ Promoció HPO segons promotor (1993-2019) privats (65%) i públics (18,8%)

➢ Parc lloguer de gestió pública o vinculada el 2020: 3.092 habitatges (0,6% total): 66,5 % Generalitat. 9,1 %

Ajuntaments, borses d’habitatge local (21,2 %), entitats socials (3,1 %)

➢ 2020 intervenció antidesnonaments 72,6% practicats, 88,4% intervinguts aturats 2019-2020

➢ Intervenció tipus vs practicats tipus: 8% vs. 24% hipoteca, 53% vs. 69,8% lloguer, 39% vs. 6% ocupació



Esforç lloguer 2015-2020 vs 1,5 SMI

Esforç lloguer 2015-2020 vs ER



Principals resultats de la diagnosi:
➢ Cobertura Reallotjaments Mesa, Lloguer social obligatori i ajudes urgents



Principals resultats de la diagnosi:

➢ Grans tenidors 75 % casos desnonaments administració 2019-202 i 91,3 % ocupació

➢ Mesa d’emergència 2020: 52,5% adjudicació, temps d’espera 5,5 mesos.

➢ Ajuts pèrdua de l’habitatge són pràcticament tots destinats al lloguer el 2020

➢ 93% dels ajuts COVID al lloguer, 1.000-1800 peticions, 54-75% rebutjades

➢ AHC 147 pròrrogues 19 i 112 el 20 (-23,8%), 4.861 prorrateigs 2020 (abril, maig, juny 99%)

➢ Mesures COVID: oficines poca informació i no veiem dades moratòria desnonaments

➢ Intermediació hipotecària baixa (oficines -31% i Ofideute -43%), acords augmenten



Escenaris pel 2021, 2022, 2023:

● El valor de projectar és adoptar una posició proactiva/preventiva

● Millorant la capacitat de resposta/adaptabilitat vers el futur

● Els escenaris tenen diferents plans + poden variar evolució:

1. Agudització de la crisi post-pandèmia

2. Reptes al mercat de l’habitatge

3. Pic de desnonaments 2021-2022 i augment de l’habitatge precari

4. Tensament de les polítiques públiques contra l’exclusió residencial

5. Factors de context. Les lleis i polítiques públiques catalanes i estatals



1. Agudització de la crisi post-pandèmia:

● Efectes positius de la vacunació als nivells previstos per l’estiu

● Acceleració menor dels esdeveniments tendint a nova estabilització

● Transició cap reducció, transformació o fi ERTOs

○ 14.678 persones segueixen en ERTOs a Girona: 52,8% són dones i 66,1% en suspensió total

● EROs pels tancaments durant i després la pandèmia

○ 553 persones acomiadades gen 20-abr 21 (Cat: 7.936 2020 i 6.238 gener-abril 2021)

○ Fi maig → setembre-desembre 2021 + 6 mesos no acomiadament = estiu 2022 pic

● Atur i precarització poden créixer (població menys ingressos)

○ Taxa d’atur: 13,3% fins a un 14,7% 4 Trim 2020 1 Trim 2021 = 49.630 aturades

○ Dependència turisme/serveis + alt impacte pandèmia + moltes treballadores en ERTO

● Agudització dels perfils d’exclusió i nous perfils emergents



2. Reptes al mercat de l’habitatge:
● Condicionat factors pre-pandèmia (O/D, inversió, propietat, transaccions)

● Complex preveure sistema dinàmiques dispars (reducció c.pagament/canvis demanda solvent)

● Tendències o reptes previsibles:

○ Fenòmens emergents/efectes dispars: reforç canvi demanda vs nous habitants + vitalitat vs transformació
2ones residències en habitatge habitual vs augment preus vs menor oferta vs major pressió territori vs
gentrificació

○ Parc lloguer insuficient i inassequible: augment esforç (tendència precedent i postcovid), enduriment
crèdit+no baixada lloguers (ni compra-ni lloguer), ni més oferta lloguer ni menys preu (fenòmen urbà), baix
percentatge d’habitatges principals lloguer es pot aguditzar (poca oferta)

○ Manca habitatge assequible lloguer: nul·la producció, parcs assequibles reduïts, augment demanda HPO,
ER precedent + nou pic desnonaments 2022, demanda no solvent = lloguer

○ Finalització transferència habitatge banca i fons d’inversió: manca info, propietat atomitzada (noves
empreses, immobiliàries, propietaris particulars amb patrimoni), registre buits 6.672 el 2015 a 4.977 el
2019 (-25,4%, Cat -39,8%), 1.826 habitabilitat (37%), 592 rehabilitar (12%), 1.789 ocupats amb o sense títol
(15%) i 1.789 sense dades (36%)

○ Nous impactes de la turistització sobre els usos residencials: recuperació gradual el 2022.



3. Pic desnonaments 21-22 i augment habitatge 
precari:

● Desnonaments pujaran (9 agost) si no s’amplien/substitueixen mesures

● Pic finals 2021+2022: nova data posposats + nous agudització crisis

● Creixement 13-18 + pes 17% desnonaments Cat vs població ho reforcen

● Seran de lloguer i ocupacions: 16,2% lloguer Cat, 22% hipoteques, 13% altres

● Tipus desnonaments d’avui són els del 2022 (els posposats)

● Pic previst = 3.425 2022: doble mitja anual 13-19 (1.941) i creixement del 75,6%

● ∆ Accés precari: ocupació/infrahabitatge/sobreocupació (context precarització)

● Ocupacions:

○ Estadística judicial oculta l’escala real (creixia pre-covid)

○ Expressió ER de + vulnerabilitat i amb major complexitat d’abordar.



4. Tensament polítiques contra l’exclusió residencial:

● Pic desnonaments + nivells de cobertura actual = major desbordament

● No subestimació eficàcia o capacitat de resposta → major importància

● Augment sobreendeutament: baixen desnonaments, pugen EH, = endeutament

● Major dificultat resolució casos: atomització propietat + casos ocupació

● S’intervé ocupacions: cobertura insuficient i situació creix i es cronifica

● Pla conjuntural:
○ Augment necessitats d’atenció social i d’habitatge
○ Augment demanda d’ajudes per pagar el lloguer i per evitar desnonaments
○ Augment demanda d’habitatge protegit de lloguer i d’allotjaments d’emergència
○ Augment intervencions complexes (ocupacions, infrahabitatge i sobreocupació)
○ Pressió estructura pública i professionals socials i d’habitatges

○ Augment necessitats recursos finalistes/excepcionals: població i dispositius

● Pla estructural:
○ Augment necessitat recursos d’acció preventiva contra l’exclusió residencial

○ Augment demanda recursos per incrementar parc destinat a polítiques socials



5. Context: lleis-polítiques públiques catalanes i 
estatals

● Evolució lleis i polítiques públiques impacten en la conformació dels escenaris

● Pressupost i polítiques nou Govern Generalitat: claus pel període 2021-2023

● Efecte i evolució impugnacions lleis antidesnonaments i contenció preus lloguer

○ Magnitud ER + Eines per abordar-la

○ Vincle llei estatal

○ Treball entitats/AAPP/Parlament per conservar-la o recuperar-la

○ Importància aplicació per part de la Generalitat i Ajuntaments

■ Llei 24/2015: menor aplicació + milers LSO pendents

■ Llei 11/2020: menor aplicació privats i AAPP

● Llei estatal habitatge: Govern+Congrés (desnonaments/pressupost/lloguer)

● Nou Plan Estatal de Vivienda 2022-2025: pressupost estatal i línies prioritàries (ajudes,

augment de parc, lloguer compra o altres tinences, etc.).



Propostes d’actuació:

● Diagnosi + escenaris → propostes d’actuació

● Objectius: 

● Respondre impactes COVID19 sobre el dret a l’habitatge

● Actuar sobre  l’evolució de l’exclusió residencial

● Punt de partida per articular respostes cooperades i transversals

● Caldrà modelar/adaptar per implementar

● Escala: tota la província

● S’identifica a qui es dirigeix la proposta/actuació o qui l’hauria d’aplicar



Propostes d’actuació:
Proposta 1. Establir indicadors provincials evolució de l’exclusió residencial

● Objectiu: disposar d’indicadors clau comuns per seguir l’evolució de l’exclusió residencial i mesurar l’eficàcia

de les respostes públiques en cada moment.

● Agents: Agència de l’habitatge, Diputació, Oficines locals i comarcals.

Proposta 2. Calibrar l’eficàcia dels serveis d’habitatge i plantejar claus de millora

● Objectiu: avaluar els dispositius de contenció i identificar millores que els facin més eficaços i adaptats als

nous escenaris, reduint les necessitats d’allotjament d’emergència.

● Agents: Diputació, Oficines locals i comarcals, Ofideute.

Proposta 3. Dimensionament base per constituir parc d’allotjament d’emergència

● Objectiu: dimensionar, a partir dels recursos actuals (cobertura davant pèrdua de l’habitatge) i els escenaris,

el parc d’allotjaments d’emergència per mobilitzar a la província.

● Agents: Agència de l’Habitatge, Diputació, Municipis, entitats socials i privats.



Propostes d’actuació:

Proposta 4. Dissenyar i activar pla de xoc provincial contra l’exclusió residencial

● Objectiu: identificar i mobilitzar els recursos per prevenir/contenir pèrdua de l’habitatge i per augmentar el
parc social d’emergència, compliment gradualment l’Objectiu de Solidaritat Urbana/PTSH.

● Agents: Generalitat, Diputació, Municipis.

Proposta 5. Elaborar estudi específic sobre fenòmens emergents post-pandèmia

● Objectiu: recopil·lar informació sobre els fenòmens emergents, per debatre i plantejar actuacions vinculades
a les relacions entre turisme, habitatge turístic i usos residencials; les segones residències i els nous
habitatges habituals post-covid19; l’accés sense títol o precari a l'habitatge.

● Agents: Diputació.



Proposta 1: Establir indicadors provincials evolució de l’exclusió 
residencial
Hi ha dades publicades però les peticions d’informació han estat claus (àmbit polítiques)

Oficines han manifestat dificultats per recopilar dades i proposaven sistematitzar-ho

Indicadors en 3 temàtiques i amb 10 indicadors/àmbit:

1. Indicadors sobre el mercat de l’habitatge
2. Indicadors d’exclusió residencial
3. Indicadors de cobertura pública en dret l’habitatge

Exemples: % ∆ interanual del preu mitjà del lloguer, Quota de mercat de l’habitatge protegit, %
desnonaments practicats per partits judicials, % ∆ interanual intermediació hipotecària

✸ Indicadors dissenyats ad hoc i calculats per primer cop:

● Esforç d’accés al lloguer vs 30% ONU ingressos habitatge
● Dèficit d’allotjaments d’emergència anuals
● % casos de desnonaments amb intervenció sobre els totals practicats
● % desnonaments aturats/reallotjments/lloguer social sobre els intervinguts i total practicats



Proposta 2: Calibrar eficàcia serveis d’habitatge i plantejar claus de 
millora
Indicadors assenyalen que l’actuació pública té efecte positiu contra l’exclusió residencial

Periòdicament s’avaluen dispositius antidesnonaments (organització i resultats)

Elements clau de millores basades en altres experiències:

A. Augmentar % d’intervencions a desnonaments i % de desnonaments aturats

- Personal específic d’acompanyament integral (social i jurídic)
- Centralització actuacions i seguiment
- Protocol per si s’executa (mediació in situ, mudança, acompanyament)

A. Incrementar % de reallotjaments sobre els casos de desnonament

- Personal “reallotjament”: vehicula demanda, centralitza recursos i el seu augment
- Inversió adequada pel reallotjament d’emergència

A. Incrementar els lloguers socials

- Agents captació i promoció d’habitatge
- Control preus i LSO
- Concertació casos risc de pèrdua de la llar pisos grans tenidors
- Lloguer socials, tanteig (registre pisos buits i declaració àrees), cessió i gestió social



Proposta 3: Dimensionament base per constituir parc d’allotjament 
d’emergència
Pla de treball per reduir l’atenció a l’emergència

A) Dimensionament a llarg termini: Objectiu de Solidaritat Urbana/PTSH
● 2035: 15% parc h.principals = habitatges polítiques socials (art. 73 i 74 LDHC)
● Possibilitat mancomunació
● Fons de solidaritat urbana: pressupost Generalitat + resta administracions
● Habitatges necessaris per complir OSU: 14.277 habitatges
● Necessitat anual (2020-2035): 951 habitatges/any

A) Dimensionament a curt termini: Risc de pèrdua de la llar

● No existeix procediment o regulació dimensionar habitatges de reallotjament
● Demanda reallotjament = desnonaments executats + habitatges pendents Mesa
● Demanda anual reallotjament (2020) = - 310 habitatges/any
● Demanda anual reallotjament (2021) = 620 habitatges

Relació entre curt-llarg termini:

● Curt termini = 32% dels habitatges anuals de l’OSU
● Càlculs “conservador” o realista
● Problema: no comptem el pic de desnonaments previst



Proposta 4: Dissenyar i activar pla de xoc provincial contra l’exclusió residencial

Política de col·laboració: grans municipis, consells comarcals, Diputació i Generalitat

Mobilitzar recursos contenció + captació urgent d’allotjaments + promoció nous habitatges

A) Captació d’allotjament temporal

● Adscriure municipis >20.000 habitants i Consells Comarcals al programa Reallotgem
● Captar habitatge turístic, secundari o buit cap a lloguer assequible amb recursos

A) Promoció d’Habitatge públic i Habitatge de Protecció Oficial

● Actuació pública consorciada Diputació, Consells Comarcals i Generalitat
○ Expropiació sectors de sòl urbanitzable i obtenció reserves
○ 80% sòl HPO-lloguer + 20% dret superfície + 2% habitatges comunitaris reallotjament
○ Àrees de rehabilitació integral (ARI)
○ Compra edificis
○ Construcció HPO sòl públic

● Actuació comunitària en conveni amb Ajuntament o Consells Comarcals
○ Construcció HPO permanent en sòl o drets de vol no aprofitats de propietat privada
○ Línies d'ajuts per a la promoció i adquisició d'habitatges per a lloguer social ICF



Proposta 5: Elaborar estudi específic sobre fenòmens emergents post-
pandèmia

3 dinàmiques emergents: canvi demanda i efectes + turisme-habitatge + accés precari

Manca de dades publicades o facilitades/disponibles per les administracions

Manca d’indicadors específics que permetin llegir el seu estat actual i evolució futura

Parts del nou estudi específic:

● Identificació de fonts de dades i llacunes d’informació

● Peticions de dades i recopilació d’informació

● Estat de la qüestió a la província i impactes de la pandèmia

● Disseny d'indicadors específics per fer-ne seguiment a futur

● Exercici d’escenaris o conseqüències pels propers anys

● Proposta d’actuacions i polítiques públiques específiques necessàries

Endegar debat sobre impactes turisme sobre habitatge, identificar regulació i polítiques



Moltes gràcies!
Irene Escorihuela, Directora

Guillem Domingo, Tècnic d’habitatge

Equip d’Habitatge de l’Observatori DESC

habitatge@observatoridesc.org

www.observatoridesc.org
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