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Aquesta tesi d’investigació centra la seva atenció en les polítiques de promoció pública 
d’habitatge protegit al municipi de Barcelona en el període 2007-2012 i, específicament, en els 
règims de tinença adoptats per aquestes. La hipòtesi de partida és que la introducció de règims 
de tinença alternatius a la propietat en la promoció pública d’habitatge protegit des de 2007 ha 
millorat l’eficàcia de les polítiques d’habitatge al municipi de Barcelona. 

Barcelona, i Catalunya i Espanya en general, es caracteritzen per oferir un estat del benestar 
rudimentari o assistencial, especialment limitat en l’àmbit de l’habitatge. El sistema d’habitatge 
espanyol ha sigut històricament dualista, essent el sistema d’habitatge protegit molt minoritari i 
majoritàriament en règim de propietat. Aquestes característiques venen condicionades per la 
reduïda despesa pública en polítiques d’habitatge registrada a Espanya, despesa que a més 
s’ha concentrat en despesa indirecta o financera amb un marcat caràcter regressiu de suport a la 
propietat. 

Un cop constatat l’abast limitat de les polítiques públiques en matèria d’habitatge a Espanya, 
Catalunya i Barcelona a nivell històric i en contrast amb la resta de països europeus, la tesi 
analitza mitjançant un anàlisi quantitatiu i qualitatiu a base d’entrevistes semi-estructurades les 
innovacions introduïdes des de 2007 i les conseqüències de la crisi econòmica i social en que es 
troba immers el municipi de Barcelona des de llavors. La introducció de diverses lleis i plans 
d’habitatge han posat sobre la taula conceptes com els de solidaritat urbana, habitatge 
dotacional, tinences intermèdies o dret a l’habitatge; conceptes que, poc o molt, han condicionat 
el debat polític i tècnic al voltant de les polítiques de promoció pública d’habitatge durant els 
últims anys. És especialment característic d’aquest període l’intent per part de les 
administracions públiques de promoure règims de tinença alternatius a la propietat, també en 
habitatge protegit. 

Malgrat els avenços realitzats durant el període estudiat, els canvis econòmics, socials i polítics 
experimentats des de llavors no han permès assolir els objectius plantejats, alhora que han 
implicat un canvi de paradigma que posa en crisi els objectius proposats el 2007. Per una banda, 
el ritme de construcció d’habitatges protegits a Barcelona ha frenat durant els últims anys i 
moltes promocions han hagut de canviar les condicions en que oferien els seus habitatges per 
adaptar-se a la demanda. Per altra banda, ha augmentat la demanda d’habitatge protegit 
especialment en règim de lloguer i s’han introduït la mediació i els desnonaments a l’agenda 
política. 

Finalment, la introducció de règims de tinença alternatius a la propietat i al lloguer es valora 
positivament gràcies a la millora que poden implicar en l’accessibilitat dels ciutadans a l’habitatge 
i als avantatges econòmics i polítics que poden implicar per a les administracions públiques. No 
obstant això, l’aplicació d’aquests règims alternatius a Barcelona s’ha limitat a poques modalitats 
i a les promocions del Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, quedant la resta de 
promotors al marge d’aquest procés. 

Es conclou que serà necessari aprofundir en la introducció de règims de tinença alternatius a la 
propietat i tendir cap a un model d’habitatge on el sector públic col·labori més amb la iniciativa 
privada per configurar un sistema d’habitatge on tothom tingui cabuda. L’actual context de crisi 
consolida la necessitat d’una intervenció pública en matèria d’habitatge, però la incapacitat 
financera de les administracions públiques fa presagiar la necessitat d’introduir noves fórmules 
que impliquin la participació del sector privat (amb o sense ànim de lucre) en la promoció pública 
d’habitatge protegit. Així mateix, les característiques de la demanda obren les portes a la 
promoció d’habitatge protegit més assequible i adaptat a les característiques personals de cada 
usuari. 
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