Coordinadora de fundacions
promotores i gestores d’habitatge
social de lloguer de Catalunya

www.cohabitac.cat

Salutació del president
La importància social de l’habitatge
és innegable: és imprescindible per al
desenvolupament biològic i personal i és
inseparable del progrés socioeconòmic. El seu
accés és clau per aconseguir ciutats i societats
sostenibles, segures, integrades i pròsperes.
Malauradament, i tot i ser un dret fonamental
àmpliament reconegut, son moltes les
persones i famílies que no hi poden accedir
o les que han de fer front a un sobreesforç
econòmic excessiu per tal de gaudir-ne.
Davant d’aquesta greu situació d’exclusió
residencial, l’habitatge social de lloguer és una
solució eficient i sostenible en el temps. Una
solució que aporta l’estabilitat necessària als
llogaters i llogateres i que compensa, com a
mínim parcialment, les ineficiències socials del
mercat lliure.
Malgrat totes les dificultats, les dotze
fundacions que formem Cohabitac treballem,
a Catalunya, en la promoció i gestió d’un 7%
d’aquests habitatges.
Gràcies a la iniciativa, la determinació i l’esforç
desinteressat dels seus patrons i patrones,
prop de 3.500 famílies o unitats de convivència

tenen un sostre assequible i, en molts casos, hi
reben l’acompanyament assistencial o social
que necessiten.
A Catalunya, però, l’habitatge social de lloguer
representa només un 1,5% del total del parc,
una proporció totalment insuficient i que ens
deixa molt lluny de la mitjana europea, que
ronda el 15%. Aquesta xifra tant baixa és, a la
vegada, la vergonyant constatació d’un fracàs
col·lectiu i el detonant inexcusable d’una acció
social i política decidida que s’ha de dur a
terme amb urgència.
És necessari seguir promovent i adquirint
habitatges i posar-los de lloguer en condicions
justes i assequibles. És una obligació ineludible
de l’administració a la que nosaltres ens
sumem, amb determinació i compromís.
Ens cal, però, un marc propici que faciliti la
captació de sòl i habitatges buits, que no
penalitzi fiscalment la promoció i compra
sense ànim de lucre, que contribueixi al seu
finançament i que subvencioni la gestió,
especialment dels habitatges molt socials.

estem en condicions d’incrementar el parc
d’habitatges socials de lloguer en 1.000
unitats anuals. I encara es podria fer més
si s’activessin iniciatives com els Bons i les
Obligacions de l’Estat per a la construcció
d’habitatges assequibles.
Sigui com sigui, des de la Taula del Tercer
sector i com a promotores socials acreditades,
les fundacions que conformem Cohabitac
seguirem treballant per assolir aquest objectiu,
amb la mà estesa a tot aquell i aquella que
vulgui sumar-se a la causa de l’habitatge per
a tothom.
Pere Esteve Sala
Fundació Nou Lloc Habitatge Social
Novembre de 2020

Sense aquests entrebancs, i amb l’ajuda d’una
administració pública solidaria i proactiva,
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La funció social
de l’habitatge
L’habitatge és imprescindible per al desenvolupament
biològic (alberg, inclemències del temps...), personal
(seguretat, benestar, intimitat...) i social (relacions de
convivència, de veïnatge...) i és inseparable del progrés
socioeconòmic: el seu accés és clau per aconseguir ciutats
i societats sostenibles, segures i integradores.

“L’accés a l’habitatge
és imprescindible per
al desenvolupament
biològic, personal i social
i és inseparable del
progrés socioeconòmic”

L’habitatge és un dret fonamental recollit en la declaració
universal dels drets humans i un servei d'interès general
que ha de ser jurídicament segur en quant a la seva
tinença, adaptat al programa familiar, de qualitat,
sostenible ambientalment, accessible i assequible.
El funcionament adequat del mercat de l’habitatge és
clau des de moltes perspectives com la macroeconòmica,
la financera i la social. Quan els preus de l’habitatge,
especialment els del lloguer, augmenten:
• Molts col·lectius en resulten exclosos.
• D’altres han de suportar una càrrega excessiva per a les
seves rendes.
• Es produeix un retard en la formació de llars per part
dels joves que, de retruc, afecta negativament a taxa de
natalitat.
• Es dificulta la mobilitat laboral.
• Augmenta la inversió de lloguer residencial, fet que deriva
en un increment del preu de l’habitatge.
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“Un 40% de les
llars catalanes
han de realitzar un
sobreesforç per tal
de pagar la quota
de lloguer”

La problemàtica
del mercat lliure
Un 40% de les llars catalanes han de realitzar un sobreesforç per tal de pagar el lloguer. És un
dels valors més elevats de la Unió Europea, 15 punts percentuals per damunt de la mitjana
Malauradament, aquesta situació és especialment greu en el cas de les rendes més baixes, que
arriben a destinar entre un 50 i un 60% dels seus ingressos al pagament del lloguer.
Si tenim en compte que gairebé el 70% dels llogaters i llogateres de Catalunya es concentren als
5 primers decils de renda (és a dir, es corresponen amb les rendes més baixes), ens farem una
idea més acurada de les dificultats que pateix una part important de la societat.

Sobreesforç en el pagament de l’habitatge de lloguer a preus de mercat:
percentatge de llars que hi destinen més del 30% dels ingressos

Percentatge dels ingressos destinats al pagament del lloguer
segons decils de renda
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Font: Observatori Metropolità de l’habitatge de Barcelona
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades l’Enquesta de condicions de vida 2012

Pàgina 5

“Una bona part de la
població, només pot fer
front sense sobreesforç a
uns costos de lloguer entre
els 179 i els 500€ mensuals”

El greuge a
les persones
amb discapacitat

A la següent taula s’analitzen els costos màxims d’un lloguer sostenible per a cada
un dels decils de renda. L’estudi posa de manifest com, una bona part de la població,
només pot fer front sense sobreesforç a uns costos de lloguer entre els 179 i els 500€
mensuals.
Aquestes xifres evidencien clarament que el mercat lliure no pot donar resposta a les
necessitats de tota la població i que calen polítiques i accions decidides en favor del
l’habitatge social de lloguer si es vol lluitar contra l’exclusió residencial.
Renda familiar disponible i cost màxim suportable del lloguer per decils
Decil
de renda

Renda anual mitjana
disponible

Cost màxim anual
lloguer tolerable 30%

Cost màxim mensual
lloguer tolerable 30%

1

7.177 €

2.153 €

179 €

2

13.006 €

3.902 €

325 €

3

17.479 €

5.244 €

437 €

4

20.743 €

6.223 €

519 €

5

25.532 €

7.660 €

638 €

6

30.772 €

9.232 €

769 €

7

35.553 €

10.666 €

889 €

8

42.810 €

12.843 €

1.070 €

9

52.186 €

15.656 €

1.305 €

10

80.691 €

24.207 €

2.017 €

Mitjana

26.234 €

7.870 €

656 €

En aquest context de dificultat d’accés a
l’habitatge per raó del seu cost, destaca
amb un especial dramatisme la situació
de les persones amb discapacitat, les
quals veuen agreujada la seva situació
per la ínfima proporció d’habitatges
disponibles, ja que menys de l’1% del parc
d’habitatge és accessible.
Com a conseqüència, han d’assumir
costos de rehabilitació o pagar una
renda més alta per tal d’accedir a un
habitatge adaptat a les seves necessitats.
Segons l’estudi “Greuge econòmic de les
persones amb discapacitat de la ciutat
de Barcelona”, realitzat a partir de dades
de 2017, el sobrecost que suporta aquest
col·lectiu és d’entre 17.700 i 41.200 euros
anuals.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades l’Enquesta de condicions de vida 2012 aplicades a 2018
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“L’habitatge
social de lloguer
dona resposta
a qui no pot fer
front als costos
del mercat lliure”

L’habitatge
social de lloguer
Un habitatge de lloguer
social és aquell que dona
resposta a qui no pot
fer front als costos del
mercat lliure.

És un habitatge
d’iniciativa pública
o privada, plantejat i
regulat per tal de fer-lo
assequible a les capes de
població amb ingressos
mitjos, baixos i molt
baixos.

A més, gaudeix d’un
preu estable, fet que
garanteix la sostenibilitat
econòmica, l’estabilitat
i la tranquil·litat de
les persones que hi
resideixen.

Podem classificar els
habitatges socials de
lloguer en 3 grans grups:

Habitatges amb protecció pública de

Habitatges amb protecció pública de

Habitatges amb protecció pública de

Són aquells que, destinats a llars amb
ingressos mitjos, gaudeixen d’un preu regulat
màxim de 7€ per metre quadrat útil i mes.

Són aquells que, destinats a llars amb
ingressos baixos, tenen un preu màxim
significativament inferior al de mercat, de 5,5€
per metre quadrat útil i mes.

Son aquells destinats a llars amb ingressos
molt baixos i, sovint, en situació o risc
d’exclusió. Són habitatges d’inclusió que
ofereixen un acompanyament i seguiment
social intens per part d’una entitat
especialitzada.

Lloguer social assequible

Són possibles gràcies, entre d’altres, al sòl
públic en cessió, a la gestió sense ànim
de lucre per part de les fundacions i a una
subvenció pública al promotor.
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Lloguer social

Són possibles gràcies, entre d’altres, al sòl
públic en cessió, a la gestió sense ànim
de lucre per part de les fundacions i a una
subvenció pública al promotor més intensa.

Lloguer molt social

Requereixen, per a la seva supervivència
econòmica, de subvencions per a la seva
adquisició i gestió.
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L’habitatge social
de lloguer a Catalunya
Els habitatges de lloguer social de Catalunya representen aproximadament un 1,5% del total
d’habitatges de primera residència, un percentatge molt semblant al de la mitjana estatal
que no arriba, ni de bon tros, als nivells mitjos europeus situats al voltant del 15%.
Aquests, fruit d’un llarg període històric de dedicació de recursos públics i d’una legislació
favorable, es demostren com un mecanisme útil per cobrir les necessitat de bona part de
la població i convertir-se en un element determinant en la formació dels preus del mercat
lliure.
Cal assolir nivells similars als de la mitjana Europea en quant a percentatge d’habitatges
socials de lloguer per tal d’esmorteir les ineficiències del mercat lliure i adequar els preus de
l’oferta a les capacitats reals de la població.
Percentatge d’habitatge de lloguer social sobre el total del parc
Holanda
Àustria
Dinamarca
Suècia
Regne Unit
França
UE (28)
Finlàndia
Rep. Txeca
Irlanda
Polònia
Bèlgica
Eslovènia
Malta
Alemanya
Itàlia
Eslovàquia
Hongri a
Bulgària
Luxemburg
Portugal
Estònia
Lituània
Romania
Espanya
Letònia
Grècia
Xipre

15%

Els habitatges
de lloguer social
de Catalunya
representen
l’1,5% del total
d’habitatges.
Molt per sota de la
mitjana europea,
que és del 15%

1’5%
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Font: “El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el
contexto europeo” Bosch, J. i Trilla C. Publicat per Fundipax, 2019. Dades de 2017
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Cal incrementar el parc d’habitatge social de
lloguer per tal d’esmorteir les ineficiències del
mercat lliure i adequar els preus de l’oferta a
les capacitats reals de la població.
Fem nostre aquest propòsit.
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Som

Coordinadora

COHABITAC som la coordinadora de fundacions promotores
i gestores d’habitatge social de lloguer de Catalunya.

Promotores socials

Les fundacions que composem COHABITAC hem estat
homologades com a Promotores Socials, d’acord amb
l’article 51.2 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

Fem

Treballem per combatre l’exclusió residencial i els seus
efectes mitjançant la promoció, compra i gestió d’habitatges
de lloguer social sota estrictes criteris de bones pràctiques.
Contribuïm a incrementar un parc d’habitatges assequible i
amb garantia d’estabilitat en el temps mentre vetllem per les
necessitats socials i assistencials de qui més ho necessita.

10.000 3.500 7%
Les fundacions que
formem Cohabitac hem
construït al voltant de
10.000 Habitatges Socials.

Gestionem prop de
3.500 habitatges
socials de lloguer.

Gestionem un 7%
del parc d’habitatge
social de lloguer de
Catalunya.

1.000

Les fundacions que formem Cohabitac tenim
la capacitat operativa necessària per tal
d’incrementar el parc de lloguer social en
1.000 habitatges/any, sempre que es donin les
condicions necessàries.
(veure apartat “Propostes i Demandes”)
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Compromís, empenta, coneixement i expertesa en xarxa
COHABITAC som la coordinadora que agrupa 12
fundacions amb capacitats i especialitzacions
diverses sota un objectiu comú. També ens
integrem, com a federació, a la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya.

Tot plegat, per compartir esforços, experiències,
recursos i propostes, amb la ferma voluntat de
donar una resposta el més efectiva, integral i
humanista possible a l’emergència habitacional.

COHABITAC formem part de la Taula
del Tercer Sector Social de Catalunya,
amb categoria de Federació.
www.tercersector.cat
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La nostra activitat
Des de COHABITAC...

Des de les FUNDACIONS...

1.

Promovem, comprem i gestionem habitatges per destinar-los a
lloguer social sota paràmetres de bones pràctiques.

Interlocutem amb diferents
administracions per tal de fer-los
arribar una sola veu i impulsar
projectes que, seguidament,
adjudiquem entre les nostres
fundacions associades en base a
criteris d’idoneïtat.

2. Treballem per la configuració d’un
marc legislatiu i fiscal propici per
a la creació i gestió sostenible
d’habitatge social de lloguer.
3. Propiciem sinergies i
col·laboracions amb d’altres
entitats, institucions i col·legis
professionals. Hi compartim
experiències, problemàtiques i
propostes, amb l’objectiu de donar
una resposta el més efectiva,
integral i humanista possible a
l’emergència habitacional.

Promovem i
gestionem habitatges
de lloguer social
i lloguer social
assequible
Promovem habitatges sobre
sòls en cessió temporal (dret
de superfície) i els posem
de lloguer a 7€ per metre
quadrat útil i mes (lloguer
social assequible), i podríem
fer-ho a 5’5€ per metre
quadrat útil i mes (lloguer
social) si les subvencions
fossin les adequades.

4. Elaborem estudis i informes sobre
la realitat de l’habitatge social de
lloguer i plantegem i defensem
propostes de millora en tots els
àmbits que l’afecten.
5. Treballem per la sensibilització
de l’opinió pública sobre la
importància social de l’habitatge.
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“Treballem
per combatre
l’exclusió residencial
i els seus efectes”

Gestionem habitatges
de lloguer molt social
Principalment a través de
l’obtenció de pisos buits o del
mercat de segona mà, ja sigui
comprant-los (generalment
per tanteig i retracte) i
rehabilitant-los o llogant-los
i essent-ne concessionaris,
generem habitatges de
lloguer per a col·lectius en
risc o situació d’exclusió
als que realitzem tasques
d’acompanyament i supervisió
social.
En els casos en que
aquests habitatges siguin
d’inclusió, complementem
aquest acompanyament
amb el suport d’entitats
especialitzades en les seves
problemàtiques específiques
(discapacitats, addiccions,
violència de gènere, etc.).
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Principis de gestió

Les fundacions que formem COHABITAC treballem sota uns criteris comuns
de gestió amb l’objectiu d’optimitzar-la i contribuir, tant com sigui possible,
al progrés de les persones i a la seva millor convivència.

Proximitat

Estalvi

• Acompanyem als llogaters i
les llogateres durant la seva
estada, especialment en els
casos de vulnerabilitat.

• Treballem per a que cap
habitatge estigui sense
ocupar: potenciem al màxim
la nova i ràpida ocupació.

• Quan cal, treballem en
xarxa amb d’altres entitats
o amb els serveis socials
municipals.

• Realitzem manteniments
preventius de cada immoble
per mantenir o millorar-ne
les condicions d’habitabilitat.
• Vetllem per reduir la rotació,
tenint cura i preveient les
situacions d’insuficiència
econòmica.

Accessibilitat
• Tots els habitatges
promoguts per les
Fundacions que integren
COHABITAC són totalment
accessibles per a persones
amb discapacitat.
• En el cas de discapacitats
específiques, els habitatges
promoguts per les
Fundacions poden ser
adaptats.

Tanteig i retracte
• Fem el possible per rescatar
als usuaris/es d’habitatges
objecte de l’aplicació
d’aquests processos.

Innovació
• En col·laboració amb
empreses especialistes,
apliquem solucions
tecnològiques per tal
d’optimitzar la gestió i
reduir el consum energètic i
d’aigua.

“Treballem sota criteris
comuns de gestió per
garantir l’eficiència
i contribuir, tant
com sigui possible,
al progrés de les
persones i a la seva
millor convivència”

• Fem el possible per a que
les promocions d’obra nova
compleixin els criteris de la
Qualificació Energètica A.
• Treballem per reduir la
pobresa energètica i la
bretxa digital.
• Adjudiquem obres de
rehabilitació a empreses
que treballen amb persones
en risc d’exclusió social per
augmentar l’eficiència social
de la nostra acció.

• Quan és possible, les entitats
de Cohabitac adquirim
aquests habitatges per a
destinar-los al lloguer social.

cohabitac | coordinadora de fundacions d’habitatge social
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Perquè donar suport públic
a la iniciativa privada?

Sumant esforços des de la corresponsabilitat

Propostes i demandes
per fer possible un parc suficient d’habitatges
socials de lloguer
El parc d’habitatge de lloguer social ha de ser suficient i viable
econòmicament.
Només amb una intervenció pública decidida es podrà contrarestar
el dèficit crònic de l’habitatge molt social i aconseguir un increment
significatiu del parc d’habitatges de lloguer social i social assequible, que
són els habitatges que avui necessita pràcticament el 50% de la població.
Per aconseguir els volums necessaris i quadrar l’equació de preus ajustats
per a una demanda amb recursos escassos i uns costos de construcció i
gestió elevats, la promoció i gestió d’habitatges de lloguer social necessita
imprescindiblement de suport i subvenció pública.
Cal actuar en 5 àmbits:
1.

En el marc de la responsabilitat indefugible que té el
sector públic de garantir habitatge digne a tots, la
col·laboració públic-privada hauria de tenir un paper
destacat.
Invertir en habitatge assequible és socialment just i
necessari, i gaudeix d’una important compensació
social i econòmica, millora els resultats educatius i
estalvia futures despeses sanitàries a la vegada que
augmenta la protecció dels grups més vulnerables.
La prioritat de les administracions públiques hauria
de ser la planificació de l’ús del sòl, la implementació
de polítiques d’habitatge amplies i l’estímul de la
innovació per part dels sectors de la construcció i
de la rehabilitació. La iniciativa privada podria fer-se
càrrec de gran part de la resta.
Naturalment, aquesta estratègia comporta
destinar pressupostos públics al Tercer Sector, però
l’experiència demostra que la col·laboració públicprivada no només contribueix decididament a la
viabilitat econòmica dels habitatges socials de
lloguer sinó que també enforteix la xarxa d’operadors
i millora significativament l’eficàcia de la resposta
a les necessitats socials garantint el retorn de la
inversió realitzada.

Mobilització de sòl

2. Captació d’habitatges
3. Subvencions a la gestió
4. Millores en la fiscalitat
5. Millores en el finançament

cohabitac | coordinadora de fundacions d’habitatge social
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Propostes i demandes

Mobilització
de sòl

Subvencions
a la promoció

Captació
d’habitatge

Subvencions
a la gestió

És necessari disposar de sòl urbà o
urbanitzat sense cost mitjançant les
fórmules ja operatives de concessió
o de dret de superfície per part
d’entitats públiques o similars.

Incrementar les subvencions és clau per
a augmentar la producció d’habitatges
socials de lloguer a gran escala.

El dret de tanteig i retracte ha permès
adquirir 4.000 habitatges d’entitats
financeres per part de la Generalitat,
ajuntaments, entitats i promotors
socials però és encara molt llarg el
camí que hem de recórrer per assolir
percentatges de parc semblants
a la mitjana europea: cal construir,
rehabilitar, fer canvis d’usos d’edificis
i crear allotjaments dotacionals a sòls
d’equipaments.

Especialment en el cas de l’habitatge
molt social d’iniciativa privada, les
activitats de gestió i acompanyament
són clarament deficitàries però també
totalment complementàries a les que
realitzen els organismes públics.

En aquest sentit, és fonamental
mobilitzar el sòl de titularitat pública
i fer polítiques urbanístiques actives
(amb necessaris canvis legislatius)
i amb una reconsideració de les
inversions públiques, per poder donar
el salt quantitatiu (i també qualitatiu)
en les polítiques socials d'habitatge
que es necessiten.

Intervenint decididament en aquest
aspecte es podria aconseguir un
increment significatiu del parc
d’habitatges de lloguer social (5,5€/m2
útil – 330€/mes per a un pis de 60m2
útils) i de lloguer social assequible (7€/
m2 útil – 420€/mes per a un pis de 60m2
útils), que són els habitatges que avui
necessita pràcticament el 50% de la
població.
Per a que la intervenció fos significativa,
caldria doblar la subvenció en el
cas d’habitatges de lloguer social
i augmentar-la en un 50% en el
cas d’habitatges de lloguer social
assequible.
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Per tant, des d’una perspectiva de
cost-benefici, donar-li suport suposa un
estalvi d’esforços per a l’administració.
Naturalment, aquesta estratègia
comporta reconèixer la necessitat d’una
més forta implicació dels pressupostos
públics adreçats al tercer sector, que no
deixen de ser pressupostos que també
s’haurien de destinar al sector públic si
fos ell el que fes aquesta tasca
Els ajuts avui existents de la Generalitat
de Catalunya no són suficients i, per tant,
o bé han de ser completats per la pròpia
Generalitat o per les administracions
locals, fent complementaris i
compatibles els ajuts procedents
d’orígens diversos, sempre i quan no es
superi el resultat d’equilibri.
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Propostes i demandes

Millores en el
finançament
El finançament de les operacions de promoció o compra d’habitatges per
destinar-los al lloguer és sempre dificultós en no comptar amb entitats
financeres favorables a aquest tipus d’activitat.
Per poder augmentar significativament el volum de producció d’habitatges
socials de lloguer s’hauria d’intervenir en cinc línies:
1.

L’opció dels Bons i les
Obligacions de l’Estat
Una forma d’obtenir finançament, en un
context de tipus d’interès baixos o negatius
com l’actual, podria ser l’emissió de Bons
i Obligacions de l’Estat i, si s’escau de la
resta d’Administracions Públiques, amb un
caràcter finalista, adreçat a la creació d’un
gran parc d’habitatge assequible.
Aquest finançament per promoció
d’habitatge assequible podria articularse a través d’agències públiques com ara
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), i en el cas
de Catalunya mitjançant l’Institut Català
de Finances (ICF) sota la supervisió del
Ministeri d’Economia i de la Conselleria
d’Economia en el cas de Catalunya.

Augmentar les subvencions a la gestió.

2. Proporcionar préstecs hipotecaris en millors condicions, reduint o
subvencionant el tipus d’interès i, sobretot, allargant els terminis de devolució.
3. Generar recursos per dotar el sistema de més fons propis, per exemple amb
bons de deute o similars.
4. Generar un finançament públic via préstec de 2on rang, complementari
al préstec hipotecari amb un interès mínim (del 1% per exemple) amb un
període de devolució posterior a l’hipotecari, entre els anys 25 i 35 o 25 i
40. Aquest sistema permetria finançar el model sense que suposés una
pèrdua de recursos públics, doncs a banda de mantenir la titularitat del sòl
i del retorn dels edificis un cop finalitzat el període de concessió o de dret
de superfície, l’administració recuperaria el capital invertit, pel qual hauria
obtingut una rendibilitat que li cobriria el seu cost.
5. Incrementar les subvencions: aquest aspecte seria clau per permetre
augmentar notablement la producció d’habitatges socials de lloguer a gran
escala. Per que la intervenció fos significativa, s’hauria de doblar la subvenció
en el cas d’habitatges de lloguer social (fins a 700€/m2 útil) i augmentar un
50% en el cas d’habitatges de lloguer social assequible (fins a 450€/m2 útil).
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Millores en la fiscalitat

“Tot i que la legislació
ha anat incorporant
modificacions en favor de
la promoció del lloguer,
no ha tingut en compte la
figura del lloguer social”

Tot i que la legislació ha anat incorporant modificacions en favor de la
promoció del lloguer, no ha tingut en compte la figura dels promotors directes
d’habitatge de lloguer social ni a les persones físiques que posen habitatges
de la seva propietat disposició de les entitats gestores socials.
És per això que fem nostres les propostes que va fer la GHS (Associació
d’empreses promotores i gestores d’habitatge de Catalunya) de modificació
legislativa de l’Impost sobre el Valor Afegit i de l’Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques:
• Modificació de la Llei 37/1992 de l’Impost sobre el Valor Afegit que
atorga tractament fiscal preferent – tipus súper reduït – a la producció
d’habitatges qualificats de protecció oficial destinats a l’arrendament,
aplicant aquest tractament a totes les fases necessàries per a la producció
d’aquests habitatges: adquisició de sòls, prestació de serveis i lliurament de
béns.
• Modificació de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit que planteja la
aplicació del tipus reduït (habitatges en general) o super reduït (habitatges
de protecció oficial de lloguer) a la constitució i transmissió de drets de
superfície per a la promoció i l’explotació d’habitatges per a arrendament,
als efectes de no perjudicar aquesta figura (dret de superfície i similars)
respecte a la plena transmissió de la propietat.
• Modificació de la l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a
l’aplicació de la reducció del 60% dels rendiments nets positius del lloguer
d’habitatges a entitats gestores de programes públics d’habitatge
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