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Habitatge
progressista

Alcalaixdesastre,desestructurat ides
equilibrat, delNou acord per a Espa
nya, de la coalició progressista del
PSOE i Unides Podem, l’habitatge

apareix a l’apartat “Drets socials, regeneració
democràtica, ciència i innovació”, just després
de“Compromísd’Estatamblaciència i la inver
sió en R+D+I” i abans de “Prevenció d’addicci
ons”.
Estàbéquel’habitatgeesconsideriundretso

cial, peròesperemque lapolíticad’habitatgees
tigui unamicamés incardinadaenel conjuntde
la política econòmica, fiscal i territorial del que
el potipoti del document deixa entreveure. La
mesuramés immediata imés efectivaper facili
tarl’accésal’habitatgenoésal’apartatcorrespo
nent, sinó quan es planteja augmentar el salari
mínim per situarlo en un 60% del salari mitjà,
tal com recomana Europa. L’èxit de les políti
ques per crear una demanda solvent i llocs de
treball de qualitat és la pota que sovint s’oblida
quan es parla d’habitatge. Que els preus de l’ha
bitatge a Barcelona o a Madrid s’acostin als de
París o Londres, quan es pretén competir a la
Lliga de Campions de les ciutats europees, no
ens ha d’amoïnar tant com el fet que els salaris
s’assemblinmésalsd’AtenesoVarsòvia.
Qualsevol solució a mitjà i llarg termini de la

problemàticadel’habitatgepassaprimerperde
dicarmés, imés ben gastats, recursos públics al
sector. El primer compromís del document en

parla,perònoestableixcapobjectiu.Hoveurem
als pressupostos. I, abans, en la configuraciódel
nou govern si és que es recupera, encara que si
gui a títol enunciatiu, elMinisteride l’Habitatge
que,desdel2010,haestatsubsumitenelmagma
d’un Foment molt més preocupat pels famosos
cables d’acer que relligarien Espanya que per
unaaltracosa.
L’apartat reflecteix un equilibri inclinat cap a

les tesispodemitesentre lacreaciódenovaofer
ta –sòl públic per al lloguer social– i la regulació
del sector, sempre complexa i de resultats limi
tats –rehabilitació, control dels preus dels llo
guers, lloguerturístic–.Hihainiciativesconcre
tes–quejaestanenmarxaaCatalunya–comara
l’observatori de l’habitatge i l’índex de referèn
cia de preus de lloguer, amb l’objectiu que els
ajuntaments puguin “regular les pujades abusi
ves” dels lloguers. No diuen com. D’altres pro
postes ja són operatives, tot i que es podrien fo
mentariagilitar,comaralapotestatdelescomu
nitatsdeveïnsperprohibirels lloguers turístics.
Lamancançamés important,però, és l’absèn

cia demesures contra els comportaments espe
culatius, sobretot de societats i fons d’inversió,
localsiforans.Totiquehihaunalleugerarevisió
a l’alça dels importants avantatges fiscals de les
societats d’inversió immobiliària (socimis) –ja
prevista faquinzemesosa l’acordpressupostari
per al 2019–, lapropostadegovern s’absté total
mentd’emprarinstrumentsfiscalscomaeinade
política d’habitatge. Convindria que hi comen
cessinapensar.

Crearbons llocsde treball i una
demanda solvent és lapotaque
s’oblidaquanesparlad’habitatge
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