
BREU EXPLICACIÓ SOBRE LA PROPOSTA D’INDICADORS CORRESPONENT A

L’OBJECTIU 4 “DRET A L’HABITATGE"

ENCÀRREC

El Síndic de Greuges encarrega a l’Observatori DESC l’elaboració d'una proposta

d’indicadors i primera avaluació de les mesures recollides a l’objectiu 4 (“Dret a

l’habitatge”) del Pla de Drets Humans de Catalunya. Se signa l’acord el mes de març de

2021 per tal que la proposta sigui lliurada abans de finals de setembre de 2021. Dins

d’aquest termini s’envia aquesta proposta d’indicadors en format excel i en el present

informe s’exposa la metodologia utilitzada.

El Pla de Drets Humans de Catalunya fou publicat el 2019 per iniciativa de l’Estructura

de Drets Humans de Catalunya, formada pel Síndic de Greuges i l’Institut de Drets

Humans de Catalunya. Es tracta d’un pla nacional amb mesures sistematitzades

adreçades a assolir el gaudi més alt de drets humans i llibertats fonamentals al nostre

país, essent per tant un instrument de planificació de polítiques públiques i estableix

un seguit d’accions concretes i mesurables que s’haurien d’aplicar entre el 2020 i el

2023.

METODOLOGIA

L’Objectiu 4 sobre el Dret a l’habitatge, segons consta en el Pla de Drets Humans de

Catalunya, conté una proposta de 47 mesures, agrupades en 6 blocs diferents :1

1. El primer bloc “d’actuacions prioritàries”, inclou 3 mesures, a mode de

principis transversals o inspiradors per a la resta. En base a aquestes, el

contingut s’estructura seguidament en quatre blocs temàtics consecutius,

que inclouen 42 mesures diferents.

2. El segon bloc, vinculat temàticament a les “polítiques de sòl i habitatge”,

inclou 9 mesures i es fa menció específica a la necessitat d’abordar la

1 Les 4 mesures prioritàries i les 2 recomanacions de seguiment, no estan incloses en els blocs temàtics, però sí comptades dins les 47
mesures que proposa el Pla. La numeració de les mesures del Pla conté un error, amb dos números dotze, motiu pel qual les mesures
totals visibles són 46, existint la número 12 i la que hem anomenat 12bis, a efectes d’evitar confusions en relació als indicadors.



problemàtica de l’habitatge des d’una perspectiva metropolitana en aquesta

part del territori català.

3. El tercer bloc es vincula temàticament a la “garantia d’un parc estable i

suficient d’habitatges destinat a polítiques socials”, i identifica 10 mesures

al respecte.

4. El quart bloc tracta “l’accés i manteniment de l’habitatge”, especialment

dels col·lectius més vulnerables, a través de 18 mesures.

5. El cinquè bloc temàtic proposa 5 mesures amb l’objectiu d’aconseguir

“incidir en el mercat privat d’habitatges”.

6. El sisè i darrer bloc, inclou 2 recomanacions per realitzar el “seguiment” de

tot plegat.

En la proposta que s’ha presentat s’ha procedit a desglossar cadascuna d’aquestes 47

mesures en indicadors. En total s’han seleccionat 126 indicadors, 8 indicadors del bloc

primer de mesures, 22 del segon, 30 del tercer, 51 del quart, 13 del cinquè i 2 del bloc

final o sisè. Algunes mesures tenen varis indicadors i d’altres només un.

A continuació, de cada indicador s’ha detallat la informació següent (a l’excel aquesta

informació es pot veure per columnes i les files són els indicadors):

a. Quina pot ser la font d’on extreure la informació : estadístiques oficials2

(IDESCAT, INE, Consell General del Poder Judicial, Cadastre etc.), registres o

altres fonts d’informació de la Generalitat publicades o no (Departaments amb

competències d’Habitatge, Planificació Territorial, Justícia, Turisme, o ens

públics com l’Agència de l’Habitatge, l’Institut Català de Finances o l’INCASÒL, etc.),

dades dels Governs Locals (AMB, Diputacions, Consells Comarcals, Ajuntaments

o Consorcis d’aquests amb la Generalitat), Col·legis Professionals de referència

vinculats a les qüestions d’habitatge (CICAC, COAC etc.), entitats socials de

defensa del dret fonamental a l’habitatge federacions d’aquestes, com la Taula

del Tercer Sector Social etc. En els casos de proposta d’indicadors sobre els

quals no està sistematitzada la recollida de dades, es fa una proposta de quin

departament, administració local, ens privat o entitat social de referència que

2 Columna “D” del document d’indicadors.



podria ser-ne la font.

b. La periodicitat que es proposa per recollir-lo i poder així començar una sèrie:3

anual, biennal, quadriennal, quinquennal, etc. Aquesta periodicitat ve sovint

determinada per la font de les dades o la qüestió a la que es vincula (per

exemple, els plans estadístics de la Generalitat tenen una durada de 4 anys,

com les legislatures, o el número d’habitatge protegits promoguts demana

mesurar com a mínim un cicle de govern), però en el cas d’indicadors nous que

no tenen dades disponibles i que caldria començar a recollir-los, la periodicitat

és la que es proposa.

c. L’Agència de l’Habitatge, ens públic de referència en la matèria dins les

competències que ostenta la Generalitat, manté un sistema d’estadístiques

publicades al seu web força destacable i actualitzat periòdicament (sobre

construcció d’habitatge, lloguer, mercat immobiliari i polítiques d'habitatge),

estructurat en forma d’indicadors, estadístiques o inclús publicacions. En el cas

que l’EDHC comencés a recollir alguns dels indicadors que es proposen, alguns

dels quals s’alimenten d’estadístiques de l’anomenada Agència, seria

interessant poder coordinar i optimitzar esforços entre ambdues institucions.

d. Si les dades estan disponibles o bé caldria demanar-les . Sovint les4

administracions o altres tipus d’agents disposen de dades, però no

desagregades com els indicadors demanden o cal extreure-les dels sistemes

d’informació disponibles. Alguns indicadors es construeixen en base a dades

disponibles i d’altres que cal obtenir, aspecte que s’assenyala també. També hi

ha indicadors que no es construeixen a partir de dades, sinó a través d’una

acció de seguiment, com per exemple l’evolució de la legislació sectorial

d’habitatge . Es detecta de partida que gran part de les dades necessàries per5

construir indicadors òptims de seguiment de les mesures proposades pel Pla en

l’àmbit del dret a l’habitatge, s’han de sol·licitar o calcular en base a dades

disponibles i d’altres que han d’aportar les administracions, constatació que

5 Aspecte que s’assenyala al document d’indicadors amb la nomenclatura “Seguiment”.

4 Al document dels indicadors s’ha distingit aquesta qüestió a la “columna C” a través de la nomenclatura següent: “Disponible”
significa que són dades publicades o que no s’han d’extreure, “Sol·licitar” significa que cal que l’ens que s’indiqui les ha d’aportar, i
“Mixt” equival a que l’indicador es construeix a partir de dades dels dos tipus anteriors.

3 Columna “E” del document d’indicadors.

http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/
http://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/


denota una manca d’informació, dades i transparència en la cobertura d’aquest

dret.

Pel que fa a la relació del que es proposa en l'àmbit de l’habitatge amb altres objectius

del Pla que potser es vinculen a indicadors similars o relacionats, al no disposar de la

resta d’indicadors, no s’han especificat les possibles correspondències específiques.

Tanmateix, existeix evidència sobre les vinculacions del dret a l’habitatge com a “porta

d’accés” a d’altres drets, vinculats a la vida digna i a disposar de l’espai-entorn de refugi,

protecció i desenvolupament personal que constitueix la llar. A més, com és sabut, els

drets són interdependents, i aquest és també el cas de l’habitatge. En efecte, la manca

de garantia del dret al treball (Objectiu 3) o en sentit més ampli, el dret a disposar

d’ingressos o recursos per sostenir la vida, deriven directament en una manca de

cobertura del dret a l’habitatge, tenint en compte que el model o sistema d’habitatge a

Catalunya equival a cobrir aquesta necessitat principalment a través del mercat i amb

una baixa cobertura pública pel que fa l’accés a un habitatge assequible . Així mateix, les6

vulneracions del dret a l’habitatge provoquen una degradació del dret a la salut i al

benestar (Objectiu 1) , dret a l’educació (Objectiu 2), el dret a una ciutat harmoniosa i7

sostenible (Objectiu 5), dret a un entorn familiar i a la protecció (Objectiu 25), dret a un

nivell de vida adequat i al nivell de salut més alt possible (Objectius 26) etc. I a l’inrevés,

la desprotecció d’aquests drets impacten sobre la garantia del dret a l’habitatge digne i

adequat. Per altra banda, també existeix abundant literatura i evidència que les

vulneracions o manca de cobertura de la garantia del dret a l'habitatge afecta de forma

especialment intensa a col·lectius amb més vulnerabilitat, com són els infants (Objectiu

28), les joves, les dones (Objectiu 18), les persones grans (Objectiu 21), les persones

amb diversitat funcional (Objectiu 22), les persones migrants (Objectiu 23) etc. Per tant,

és important, un cop es disposi de tots els indicadors de seguiment de les mesures,

7 Consultar a tall d’exemple, els informes sobre exclusió residencial i impactes sobre la salut, elaborats per l’Observatori DESC, l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, la PAH de Barcelona, Enginyeria Sense Fronteres i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. El darrer
publicat es pot consultar al següent enllaç: Informe “Emergència habitacional, pobresa energètica i salut: Inseguretat residencial a
Barcelona 2017 - 2020”.

6 Algunes autores de referència, com Carme Trilla i Jordi Bosch, han caracteritzat els sistemes d’habitatge europeu a partir dels seus
models d’habitatge social en base la classificació de la UNECE (Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa), situant l’estat
espanyol i Catalunya dins el model “targeted”, que pretén fer front a l’exclusió residencial derivada de l’accés principal a través del
sistema de mercat i per donar cobertura col·lectius exclosos, de forma oposada al “universal”, que es dirigeix a tota la població tractant
de garantir l’accés assequible a l’habitatge de forma generalista.

http://observatoridesc.org/ca/informe-emergencia-habitacional-pobresa-energetica-i-salut-inseguretat-residencial-barcelona-2017
http://observatoridesc.org/ca/informe-emergencia-habitacional-pobresa-energetica-i-salut-inseguretat-residencial-barcelona-2017


realitzar un treball de vinculació entre aquests i en conseqüència, entre les mesures per

garantir cadascun dels drets i de forma interrelacionada.

El motiu de la selecció d’aquests 126 indicadors ha estat:

● Per una banda, s’ha treballat en base a les estadístiques publicades i habituals

en el camp de l’habitatge, centrades entorn el mercat de l’habitatge i les

polítiques públiques, així com les dificultats d’accés o de manteniment de

l’habitatge habitual.

● Per l’altra, s’ha confeccionat una llista d’indicadors ad hoc, en base al treball

aprofundit i amb alt nivell de detall de proposició de mesures que realitza el

Pla. D’aquesta manera en resulta una proposta de bateria d’indicadors

específica i completa en relació a la protecció/desprotecció del dret a

l’habitatge. Molts dels indicadors específics per cada mesura es proposen de

nou i no han estat calculats fins al moment, atesa la llacuna de dades i

d’informació accessible i publicada sobre la garantia d’aquest dret fonamental.

Cal tenir en compte que els indicadors presentats pretenen combinar dades objectives

i subjectives. Les dades objectives, com per exemple el número d'habitatges de

protecció oficial amb qualificació vigent de lloguer o el número de desnonaments

practicats en total i per tipus, són extretes més sovint de dades administratives

convertides en dades estadístiques. Les dades subjectives, com per exemple, la visió

complementària a les dades d’actors clau com el Consell de l'Advocacia Catalana, la

Taula del Tercer Sector o les entitats socials de defensa del dret a l'habitatge, respecte

les modificacions legislatives sectorials o els programes d’atenció a col·lectius

vulnerables, hauran d’ésser extretes de la consulta als esmentats agents o de les seves

publicacions etc.

Finalment, cal destacar algunes limitacions a l’hora de fer una proposta d’indicadors

vinculat al seguiment del compliment de les mesures proposades en l’àmbit del dret a

l’habitatge. La principal és la manca d’accés a dades de les administracions disposen

però no estan publicades o inclús desagregades internament. D’això anterior es deriva

certa dificultat a l’hora de calcular nous indicadors, molts dels quals es fonamenten en



aquest tipus de dades o en les publicades, vinculades a paràmetres que actualment no

recullen les estadístiques oficials. No obstant això, es considera imprescindible disposar

d’indicadors ad hoc en el camp de l’habitatge que no han estat usats fins al moment,

ateses les carències d’avaluació i seguiment de l’estat del dret a l’habitatge a Catalunya.



Amb tot, es considera que s’aporta una proposta completa per avaluar el compliment de

les mesures proposades i que pretén sistematitzar els indicadors que poden ajudar a

conèixer i prendre decisions sobre el dret a l’habitatge tal i com es concep l’esmentat

objectiu al Pla de Drets Humans de Catalunya.

A mode de tancament de la present memòria, es calculen els valors més actuals de 3

indicadors dels proposats, com a exemples del seu compliment en l’actualitat, a saber:

1. Percentatge d'habitatges de protecció oficial amb qualificació vigent respecte els

parc principal en sòl urbà (indicador 1 del bloc 2, mesura 9)8

2. Quota de mercat de l’habitatge protegit (indicador 3 del bloc 3, mesura 12.bis)9

3. Variació percentual interanual i quinquennal del nombre de desnonaments

practicats total i per tipus (indicador 1 del bloc 4, mesura 29)10

Exemple de càlcul 1:

● Nom indicador: percentatge d'habitatges de protecció oficial amb qualificació

vigent respecte els parc principal en sòl urbà

● Càlcul: (nº habitatges de protecció oficial amb qualificació vigent / nº habitatges

del `parc principal) x 100 = (124.966 habitatges x 100) /  2.944.944 habitatges11

● Valor actual: 4,2%

● Comentari sobre el càlcul: el número d’habitatges del parc principal és sobre tot

tipus de sòls, no es disposa de dades de la quantitat en sòl urbà, la qual s’hauria

de sol·licitar, motiu pel qual es tracta d’un indicador “mixt”, segons la classificació

que s’ha usat en funció de la disponibilitat directa de les dades per calcular-lo.

Sovint quan es parla dels baixos percentatges d’habitatge social del que disposa el

nostre territori s’identifiquen valors entre 1-1,5% del parc principal, però cal tenir

en compte per situar el present indicador que els habitatges amb protecció oficial

vigent inclouen els de promoció pública i privada, així com els de lloguer i els de

11 La font de dades, actualitzada el 2020, no inclou els habitatges qualificats abans de l’any 1979 que puguin tenir encara un règim de
protecció vigent, en aquest cas l’error es produeix per defecte.

10 Bloc 4 de mesures, Mesures per afavorir l'accés i manteniment de l’habitatge (especialment col·lectius més vulnerables:: mesura 29,
Oferir serveis d’assessorament en lloguers i ocupacions: resoldre extrajudicialment els conflictes i afavorir l’assoliment d’acords de
lloguer social.

9 Bloc 3 de mesures, Mesures per garantir un parc estable i suficient d’habitatges destinat a polítiques socials: mesura 12.bis, Complir
el mandat de solidaritat urbana (Llei 18/2007).

8 Bloc 2 de mesures, Polítiques de sòl i d’habitatge: mesura 9, Afavorir i protegir urbanísticament l’ús residencial permanent davant
d’altres usos.



venda; per tant és esperable que el valor percentual del pes de l’habitatge amb

protecció oficial total sigui superior al pes de l’habitatge protegit públic i de

lloguer, que és el que habitualment s’usa com a valor de referència. Si s’usa

l’estimació del parc d’habitatges del Ministeri de Foment, el valor de l’indicador

pel 2020 es situa en un 3,9%.

● Font: Estadístiques d’habitatge AHC (Habitatges protegits amb protecció vigent),

Cens de Població i Habitatges del 2011.

● Calendari publicació dades: les dades del parc d’habitatge protegit són una

estimació disponible anualment el primer trimestre de l’any, les del cens de l’INE

s’actualitzen cada 10 anys (propera versió el 2021).

Exemple de càlcul 2:

● Nom indicador: quota de mercat de l’habitatge protegit

● Càlcul: (nº habitatges protegits iniciats any càlcul / nº habitatges totals iniciats any

càlcul) x 100 = (1.943 habitatges protegits iniciats l’any 2020 / 11.395 habitatges

iniciats l’any 2020) x 100

● Valor actual: 17%

● Comentari sobre el càlcul: el valor resultant pot interpretar-se com una quota de

mercat rellevant, però els valors precedents ho situen en una escala inferior (el

valor de l’indicador el 2008 era d’un 38,2%, el 2009 d’un 73%, baixant annualment

fins el 2017 situant-se en un 9,3% i recuperant-se fins el 2020).

● Font: Estadístiques d’habitatge AHC, Habitatges iniciats i acabats a Catalunya i

Construcció d'habitatges amb protecció oficial

● Calendari publicació dades: mesos de l’any en curs amb 1 mes de retard i primer

trimestre de l’any, respectivament.

Exemple de càlcul 3:

● Nom indicador: variació percentual interanual i quinquennal del nombre de

desnonaments practicats total

● Càlcul:

○ nº desnonaments totals practicats any 2020 - nº desnonaments totals

practicats any 2019/nº nº desnonaments totals practicats any 2019 X 100

https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=33000000
https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/habitatges-proteccio-vigent/#bloc2
https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10422
https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques_de_construccio_i_mercat_immobiliari/construccio_dhabitatges/habitatges_iniciats_acabats_a_catalunya/
https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/estadistiques-de-la-politica-dhabitatge-/construccio-dhabitatges-amb-proteccio-oficial-/#bloc2


= (5.737 - 12.446 / 12.446) x 100

○ nº desnonaments totals practicats any 2020 - nº desnonaments totals

practicats 2015/nº desnonaments totals practicats 2015 x 100 = (5.737

-15.557 / 15.557) x 100

● Valors actuals: -53% (variació percentual interanual 2019-2020 de desnonaments

practicats) i -63% (variació percentual quinquennal 2015-2020 de desnonaments

practicats).

● Comentari sobre el càlcul: els valors negatius d’ambdós indicadors s’expliquen, pel

que fa a l’augment percentual interanual 2019-2020, per les mesures de

moratòria dels procediments vinculats a la COVID19 les quals han posposat forces

llançaments i la quantitat absoluta annual és menor el 2020; el valor de l’augment

percentual quinquennal del nombre de desnonaments practicats total és negatiu

ja que del 2013 al 2015 es van assolir els majors valors absoluts interanuals de

desnonaments, disminuint els anys posteriors annualment com a tendència

consolidada. No obstant, les quantitats absolutes annuals de tot el període

2013-2020, són molt superiors al període 2008-2012, per tant l’exclusió

residencial expressada en els desnonaments practicats totals és més greu

actualment que els anys anteriors al 2013.

● Font: Consejo General del Poder Judicial, Informe “Efecto de la Crisis en los

órganos judiciales”

● Calendari publicació dades: any complet al primer trimestre del següent.
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OBJECTIU 4. Dret a l’habitatge INDICADORS DISPONIBILITAT DADES FONT D'INFORMACIÓ PERIODICITAT PROPOSADA
El dret a accedir a un habitatge digne i assequible no està garantit a Catalunya, on l’habitatge per a moltes, és: inassequible, inadequat (no adaptat, infrahabitatge o sobreocupació), insegur (ocupacions, mobbing) o amb manca d’accés als subministraments bàsics. Disponible, Sol·licitar, Mixt

1. Dret subjectiu: obligacions de resultat normatives sobre l’increment del parc d’habitatges destinat a polítiques socials i la garantia/exigibilitat d’accés a un habitatge social especialment en les situacions 
d’emergència i davant les administracions o en seu judicial Aprovació definitiva del PTSH per la fixació de l'Objectiu de Solidaritat Urbana-OSU (arts 73, 12.5 de la Llei 18/2007) Disponible Butlletins oficials Fins que s'aprovi i després, quan acabi la vigència

Aprovació del reglament per al seguiment/control de l'objectiu de solidaritat urbana (art 75 Llei 18/2007) Disponible Butlletins oficials Fins que s'aprovi
Nº anual de reallotjaments obligatoris per part de les Administracions públiques en compliment de l'article 5.6 de la Llei 24/2015 Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual

2. Despesa pública: incrementar-la i assegurar-ne legislativament la disponibilitat amb caràcter obligatori (tècnica de les preassignacions pressupostàries, necessitats presents i futures) Despesa pública destinada a habitatge en euros per habitant (càlcul homologat al indicador d'Eurostat: ESSPROS-main expenditure types, categoria "Housing") Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual i quadrienal (legislatura o mandat governs)
% del PIB destinat a habitatge (càlcul homologat al indicador europeu usat habitualment per a comparatives: "gasto de protección social relacionado con la vivienda" dins la categoria "Protección social", Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual i quadrienal (legislatura o mandat governs)
Aprovació del reglament de creació del Fons de Solidaritat Urbana (art 76 Llei 18/2007) Disponible Butlletins oficials Fins que s'aprovi

3. Regular utilització del sòl: reformes legislatives que assegurin polítiques de sòl de control d’usos i valor, garantint l’accés a l’habitatge (també mesures específiques, com reserves de sòl per a habitatge 
protegit, especialment en el sòl urbà consolidat) Seguiment de modificacions normatives anuals enfocades a garantir l’accés a l’habitatge a Catalunya Seguiment Butlletins oficials Biennal 

Seguiment de modificacions normatives anuals enfocades a garantir l’accés a l’habitatge a nivell estatal Seguiment Butlletins oficials Biennal 

4. Dret a la ciutat i a un medi ambient urbà sostenible: s’ha d’incloure a la planificació urbanística de les ciutats i en qualsevol procés de remodelació urbana (ddhh i ciutat, agenda urbana). Nº de planejaments urbanístics municipals, generals o derivats, aprovats o modificats, que mencionen els conceptes de "dret a la ciutat", "drets humans" i "media ambient urbà sostenible"Sol·licitar Departament amb competències de planificació territorial Annual
5. Processos de remodelació i regeneració urbana: evitar expulsions, gentrificació o segregació, i millorar la qualitat de vida de les persones residents (reserves per a habitatge protegit en sòl urbà 
consolidat a les noves promocions i grans rehabilitacions) Nº de modificacions anuals de planejament urbanístic que activen el destí parcial a habitatge protegit en sòl urbà consolidat (art. 57.7 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, DL 1/2010)Sol·licitar Departament amb competències de planificació territorial Annual

Reallotjaments anuals reconeguts per la Generalitat i municipis en compliment del dret de reallotjament o retorn en operacions públiques de substitució d'habitatges i en actuacions d'execució del planejament urbanístic (art. 78 de la Llei 18/2007)Sol·licitar Agència de l'Habitatge Quadriennal (legislatura o mandat governs)
% desnonaments d'arrendaments respecte el total practicats en àmbits de remodelació/regeneració urbana Mixt Administració de referència a l'àmbit en qüestió i partit judicial corresponent Biennal des que s'executen les operacions

6. Aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge: imprescindible i improrrogable Data d'aprovació definitiva del PTSH (art. 12 de la Llei 18/2007) Disponible Butlletins oficials Fins que s'aprovi i després, quan acabi la vigència
7. Dret d’àmbit supramunicipal: actuació conjunta i coordinada de totes les administracions públiques, en col·laboració amb el Tercer Sector. En l’àmbit metropolità on es concentra la demanda 
d’habitatge social cal tenir perspectiva metropolitana Nº de promocions supralocals d'augment de la provisió d'habitatge social o assequible i nº d'habitatges HPO promogut Sol·licitar Agència de l'Habitatge, AMB, Diputacions i Consells Comarcals Quadriennal (legislatura o mandat governs)

Nº de convenis amb entitats del Tercer Sector per a la provisió d'habitatges d'emergència Sol·licitar Agència de l'Habitatge i governs locals Quadriennal (legislatura o mandat governs)
% d'habitatges protegits iniciats per la Generalitat i l'AMB respecte el total iniciats en tal àmbit a l'àrea administrativa metropolitana (Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona) Disponible Agència de l'Habitatge, AMB Annual

8. Obligatorietat normativa de disposar PAUM o PLH per concertar polítiques la Generalitat que comportin l’aportació de recursos econòmics Nous PLH o PAUM sectorials d'habitatge aprovats pels municipis Mixt Departament amb competències de planificació territorial Annual
PLH o PAUM sectorials d'habitatge vigents totals Mixt Departament amb competències de planificació territorial Annual

9. Afavorir i protegir urbanísticament l’ús residencial permanent davant d’altres usos % d'habitatges de protecció oficial amb qualificació vigent respecte els parc principal en sòl urbà Mixt Agència de l'Habitatge Quinquennal
Nº total d'habitatges de protecció oficial amb qualificació vigent de lloguer o un altre règim de cessió de l'ús sense transmissió de la propietat Sol·licitar Agència de l'Habitatge Quinquennal
% d'habitatges principals respecte el total del parc Disponible Agència de l'Habitatge, Idescat, INE Annual

10. Dades desagregades impacte en ddhh polítiques sòl i habitatge: recollir, analitzar i publicar-les Nº de nous tipus de dades sobre dret a l'habitatge i polítiques de sòl/habitatge incloses als programes anuals d'actuació estadística Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Generalitat Annual
% d'àmbits d'activitat estadística sobre habitatge respecte el total previstos pel Pla estadístic de Catalunya vigent Mixt Agència de l'Habitatge i Generalitat Quadriennal (duració dels plans esmentats)
Desagregació per municipis de totes les dades de la secció d'estadística de la web oficial d'habitatge de la Generalitat (exemple: tipus de promotor i règim de protecció dels HPO acabats, actualment només disponible per províncies)Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Generalitat Annual
Incorporar més dades al Registre de fiances de l'Incasòl i incloure-les als programes anuals d'actuació estadística Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Generalitat 

11. Avaluació ex post de la Llei 18/2007 Inclusió de la revisió ex post  de la Llei 18/2007 al  Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya Sol·licitar Departament de la Presidència i Departament amb competències d'Habitatge 2021 (proper Pla normatiu) i després, cada 10 anys
Nº i seguiment de normes que la han desenvolupat (reglaments, plans) i de decisions judicials aplicant la Llei 18/2007 Seguiment Departament amb competències d'Habitatge Biennal 

12. Posar fi als desallotjaments forçosos: tot procediment de desallotjament ha de complir que no s’ha produït cap violació dels ddhh i Comitè DESC Sentències anuals dels tribunals sobre afer vinculats a desallotjaments forçosos a Catalunya Seguiment Departament amb competències d'Habitatge i Departament de Justícia Biennal 
Nº i seguiment d'assumptes amb sentències favorables a la jurisprudència del TEDH i TJUE o actuacions del Comitè DESC en matèria de desallotjaments d'habitatge habitual Seguiment Departament amb competències d'Habitatge i Departament de Justícia Biennal 
Seguiment de modificacions de la legislació processal a tal efecte Seguiment Departament amb competències d'Habitatge, Departament de Justícia, Consell de l'Advocacia Catalana i Entitats socials de defensa del dret a l'habitatge

12 bis. Complir el mandat de solidaritat urbana (Llei 18/2007) Indicadors primer i segon de l'objectiu 1, i tercer de l'objectiu 2 (un cop s'activi l'OSU) Mixt Departament amb competències d'Habitatge Fins que s'aprovi
Nº de cens locals dels habitatges que integren els parcs d'habitatges destinats a polítiques socials (art. 75.2 de la Llei 18/2007) Mixt Departament amb competències d'Habitatge i Governs Locals Quadriennal (duració mandats, des que s'aprovi)
% de municipis respecte els totals obligats que compleixen l'objectiu quinquennal de l'OSU d'augmentar un 25% del total per arribar al 15% (art. 73.2 de la Llei 18/2007) segons el sistema de control-seguiment establert per reglamentMixt Departament amb competències d'Habitatge Quinquennal, des que s'activi l'OSU
Quota de mercat de l'habitatge protegit Disponible Departament amb competències d'Habitatge Annual

13. Línies de finançament públic per reprendre la promoció d’HPO Nº de subvencions del programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús. Agència de l'Habitatge de Catalunya Sol·licitar Agència de l'Habitatge Vinculat a la periodicitat del Pla que les habiliti
Nº de prèstecs atorgats per l'Institut Català de Finances ICF-AHC Social «línies d'ajuts per a la promoció i adquisició d'habitatges per a lloguer social» Sol·licitar Institut Català de Finances i Agència de l'Habitatge Annual

14. Mecanismes per incentivar la concertació de la promoció público-privada d’HPO Introduir la tipologia diferenciada de promoció público-privada i público-comunitària a l'estadística oficial de construcció d'HPO (habitatges HPO acabats, estadística de l'Agència d'HabitatgeSol·licitar Agència de l'Habitatge i Generalitat Annual
% habitatges iniciats de protecció oficial de promoció público-privada respecte els HPO iniciats totals Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual
Nº de promocions público-privades d'HPO i nº habitatges promoguts Sol·licitar Agència de l'Habitatge Quadriennal (legislatura o mandat governs)

15. Preassignació pressupostària suficient per l’exercici del TIR: per incrementar el parc d’habitatges social arreu garantint mixtura social. Valorar l’ampliació dels supòsits. Euros/any destinats a l'exercici del TiR per part d'administracions, preu mitjà de les compres i nº habitatges adquirits Sol·licitar Agència de l'Habitatge Biennal 
% del pressupost públic total destinat al TiR assumit per la Generalitat Mixt Departament amb competències d'Habitatge Biennal 
Nº d'habitatges adquirits amb TiR per part de tercers promotors socials i % respecte el total d'habitatges adquirits per TiR Sol·licitar Agència de l'Habitatge Biennal 
% habitatges adquirits amb TiR en base al DL 1/2015 respecte del total i % d'adquirits respecte el total adquirits en base a la Llei d'Urbanisme i la del Dret a l'habitatge Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Quadriennal (legislatura o mandat governs)

16. Destinació obligatòria a lloguer social de part del parc buit de bancs i altres operadors privats (especialment SAREB) Nº d'habitatges cedits en convenis per part d'entitats financeres, fons d'inversió o empreses vinculades als seus conglomerats (apartats a) i c), art. 5.9 Llei 24/2015) Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 
Nº de lloguers socials obligatoris vigents d'entitats financeres, fons d'inversió o empreses vinculades als seus conglomerats (obligació prevista als apartats 1 i 2, art. 5.9 Llei 24/2015)Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual

17. Actuar administrativament davant de la desocupació permanent: foment i sanció Nº d'habitatges cedits a través de programes de foment de la cessió d'habitatges desocupats (Generalitat i municipis) Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 
Nº d'expedients administratius per actuar davant la desocupació permanent dels habitatge i nº de multes coercitives i/o sancions Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 
% d'expedients administratius per desocupació permanent respecte els habitatge inscrits al Registre d'habitatge buits o sense títol habilitant Sol·licitar Agència de l'Habitatge Biennal 
Nº d'Ajuntaments que han aprovat ordenançes per augmentar l'IBI dels habitatges buits i nº dels que apliquen l'esmentat gravàmen Mixte Dades de la Direcció General del Cadastre i dels Governs Locals Annual
Nº d'habitatges i de subjectes passius que meriten l'Impost als habitatges buits (Llei 14/2015) i recaptació total de l'impost Sol·licitar Departament d'Economia i Agència de l'Habitatge Biennal 

18. No alienació habitatges destinats a polítiques socials (servei d’interès general) Nº habitatges destinats a polítiques socials que perdran la seva condició el proper any i estimació de % per tipus Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual
Estimació del % d'habitatges de lloguer que perdran la seva condició d'habitatges destinats a polítiques social els propers 5 anys respecte el total actual (per plantejar actuacions quinquennals d'acrod amb OSU)Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Quinquennal

19. Qualificació indefinida HPO i evitar patrimonialització de plusvàlues amb venda un cop extingida. Ús del TiR per garantir control de transmissions i incrementar el parc públic. Nº habitatges de protecció oficial amb qualificació vigent a l'any en curs Disponible Departament amb competències d'Habitatge Annual
Estimació % habitatges de protecció oficial que perdran la seva qualificació els propers 5 anys Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Quinquennal
Estimació % d'habitatges que perdran la seva qualificació els propers 5 anys  i que han rebut finançament públic respecte el total amb qualificació vigent a l'any en curs Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Quinquennal

20. Control públic destinació habitatges a polítiques socials: residència habitual i permanent Seguiment a través de plans d'inspecció anuals Seguiment Agència de l'Habitatge i Governs Locals Annual
Taxa d'habitatges protegits no ocupats per l'adjudicatari respecte el total Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 

21. Inventari de l’estat d’ocupació dels habitatges públics o gestionats per l’Administració per destinar-los a polítiques públiques Nº d'inventaris realitzats a nivell municipal o català sobre l’estat d’ocupació dels habitatges públics o gestionats per l’Administració Seguiment Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 
Nº d'habitatges gestionats les administracions habitats actualment i % per tipus d'administració Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 
% d'habitatges públics desocupats respecte el total i % per tipus d'administració Mixt Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 

22. Promoure accés a l’habitatge social de lloguer: sens perjudici d’altres formes de tinença % d'habitatges protegits iniciats de lloguer respecte el total Mixt Departament amb competències d'Habitatge Annual
% d'habitatges protegits públics iniciats de lloguer respecte el total Mixt Departament amb competències d'Habitatge Annual
Taxa d'habitatge protegits acabats de lloguer respecte els de compravenda Mixt Departament amb competències d'Habitatge Annual

23. Transparència i accés a la informació pública en l’accés/adjudicació dels habitatges socials Incloure als Informes de seguiment les Registre de sol·licitants d'habitatge  les dades ja incloses però desagregades per municipis Seguiment Agència de l'Habitatge Annual (com la periodicitat de l'informe esmentat)
24. Establir i executar les reserves d’habitatges per a contingents especials Nº total potencial d'habitatge destinats a contingents especials reservats pel planejament per municipis Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Quinquennal

% d'habitatges per a contingents especials iniciats respecte el total reservat per municipis Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual
Nº de persones amb habitatge de contingents especials reconegut i no adudicat, i temps d'espera mitjà Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual

25. Gestió col·laborativa parc social amb el Tercer Sector per una millor atenció i acompanyament social a col·lectius vulnerables. Veure indicador 2 de l'objectiu 7. Sol·licitar Agència de l'Habitatge, Governs Locals i Taula del Tercer Sector Quadriennal (legislatura o mandat governs)
Nº habitatges de lloguer amb mediació social gestionats per entitats del tercer sector i d'habitatges propis destinats a polítiques socials Sol·licitar Agència de l'Habitatge, Governs Locals i Taula del Tercer Sector Annual

26. Introduir perspectiva gènere en l'accés a l’habitatge i promoció/adjudicació d’habitatge social Nombre d'habitatges d'emergència reservats per a dones víctimes de violències masclistes Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge i Departament amb competències sobre Dones i Igualtat Quinquennal
Recursos destinats a l'acompanyament psico-social de llars monomarentals i víctimes de violències masclistes. Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge i Departament amb competències sobre Dones i Igualtat Annual
Disposició de dades desagregades per sexe en matèria de llars desnonades i vulnerabilitat residencial Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge i Departament amb competències sobre Dones i Igualtat Annual

27. Programes i mesures d’acció positiva/protectores per col·lectius vulnerables en situacions de discriminació-assetjament Municipis amb oficines o serveis d'habitatge que informen i/o acompanyen la població en situacions de discriminació en l'habitatge (art. 45 de la Llei 18/2007) Seguiment Agència de l'Habitatge, Diputacions i Consell Comarcals Quadriennal (legislatura o mandat governs)
Nº d'expedients administratius incoats per assetjament immobiliari Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 
Nº d'expedients administratius incoats per racisme immobiliari Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Governs Locals Biennal 

28. Mantenir i potenciació de subvencions públiques pel pagament del lloguer: mantenir l’habitatge habitual i evitar-ne la pèrdua. % cobertura ajuts d'urgència de lloguer sobre desnonaments d'arrendament practicats Mixt Agència de l'Habitatge Annual
% cobertura ajuts d'urgència de lloguer sobre les llars principals de lloguer Mixt Agència de l'Habitatge Annual
% de llars de lloguer amb ajudes concedides en les que es renova sense pujades de preu el contracte d'arrendament Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Consell General del Poder Judicial Annual

29. Oferir serveis d’assessorament en lloguers i ocupacions: resoldre extrajudicialment els conflictes i afavorir l’assoliment d’acords de lloguer social. % ∆ interanual i quinquennal del nombre de desnonaments practicats en total i per tipus (hipoteca, lloguer i altres) Disponible Agència de l'Habitatge, Consell General del Poder Judicial i  i Entitats socials de referència en la lluita pel dret a l'habitatgeAnnual i quinquennal
% ∆ interanual i quinquennal de fets delinqüencials d'ocupacions Disponible Departament d'Interior Annual i quinquennal
% casos de desnonaments amb intervenció d'Ofideute sobre els totals practicats als municipis on ofereix servei Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Consell General del Poder Judicial Annual
% desnonaments aturats sobre casos amb intervenció d'Ofideute i sobre total practicats als municipis on ofereix servei Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Consell General del Poder Judicial Annual
% reallotjaments i de lloguer socials signats sobre casos amb intervenció d'Ofideute i sobre total practicats als municipis on ofereix servei Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Consell General del Poder Judicial Annual

30. Mantenir i potenciar les subvencions públiques per a la realització d’obres de rehabilitació d’edificis o habitatge: per persones que no disposen d’ingressos suficients o amb mobilitat reduïda. Correlació d'inspeccions tècniques de l'edificació (ITEs) registrades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya y llicències d'obra per la rehabilitació segons el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Localització geogràfica i diferenciar tipus d'intervenció: accesibiitat o millora energètica.Sol·licitar Agència de l'Habitatge i COAC Annual
Nombre de subvencions atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consorci de l'Habitatge de Barcelona. Diferenciar per ingressos de les llars, ubicació geogràfica i tipus d'intervenció: accesibiitat, millora energèticaSol·licitar Agència de l'Habitatge de Catalunya i Consorci de l'Habitatge de Barcelona Annual
Nombre de prèstecs atorgats per l'Institut Català de Finances (AHC-ICF). Localització geogràfica, diferenciar per ingressos de les llars i tipus d'intervenció: accesibiitat, millora energètica)Sol·licitar Institut Català de Finances i Agència de l'Habitatge Annual

31. Renda dels habitatges socials adaptada a la situació socioeconòmica de les adjudicatàries (còmput cost de subministraments per evitar pobresa energètica) Esforç mitjà en euros/mes per al pagament de lloguer social i les despeses de subministraments de les adjudicatàries Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual
Esforç mitjà del pagament de lloguer social i les despeses de subministraments de les adjudicatàries respecte valors 2,5 IRSC (topall d'exclusió residencial) i 1,5 SMI Mixt Agència de l'Habitatge Annual
% d'adjudicatàries que superen un esforç total d'habitatge i subministraments del 30%  (topall no superable segons art. 8 de la Llei 24/2015) Mixt Agència de l'Habitatge Annual

32. Adjudicació d’habitatge amb formalització de contracte social: foment inserció laboral i manteniment de la situació de necessitat d’habitatge. % d'adjudicacions d’habitatge de la Mesa d'emergències amb formalització de contracte social sobre total d'adjudicatàries amb ingressos informals o amb un membre de la unitat familiar en aturSol·licitar Agència de l'Habitatge i Departament amb competències sobre Afers Socials Biennal 
% d'adjudicacions d’habitatge de la Mesa d'emergències on la situació d'exclusió residencial cessa sobre el total d'adjudicacions Sol·licitar Agència de l'Habitatge Biennal 

33. Modificar llei procedimental judicial i hipotecària per a 2a oportunitat a deutores de bona fe amb sobreendeutament habitacional. Nº d'unitats familiars que s'han acollit al procediment de mediació inclòs a la Llei 4/2016 Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge, Departament de Justícia, Consell de l'Advocacia Catalana Biennal 
 Nº d'unitats familiars que s'han acollit al procediment previst a per la Llei 25/15 de 28 de juliol, de mecanisme de  segona  oportunitat, actualment regulada al nou Text Refòs de la Llei ConcursalSol·licitar Departament amb competències d'Habitatge, Departament de Justícia, Consell de l'Advocacia Catalana Biennal 

34. Garantir el dret de defensa (justícia gratuïta) davant organismes, jutjats i tribunals nacionals o internacionals. Nº de sol·licitus de defensa d'ofici per afers vinculats a la pèrdua de l'habitatge habitual Sol·licitar  Departament de Justícia i Consell de l'Advocacia Catalana Annual
% de sol·licituds denegades respecte del total sol·licitades Mixt  Departament de Justícia i Consell de l'Advocacia Catalana Annual
Seguiment dels motius de denegació i recursos de les usuàries Sol·licitar  Departament de Justícia i Consell de l'Advocacia Catalana Biennal 

35. Solució a la problemàtica d’accés a l’habitatge de les persones sense llar Nº de persones sense llar reallotjades a la ciutat de Barcelona Sol·licitar  Departament de Justícia i Consell de l'Advocacia Catalana Annual
Nº de persones sense llar reallotjades als municipis de la regió metropolitana i capitals de provincia Seguiment Agència de l'Habitatge, AMB, Diputacions i Entitats socials de referència en sensellarisme Annual
Municipis amb programes del tipus "Housing First" i nº de persones usuàries Mixt Ajuntament de Barcelona i Entitats socials de referència en sensellarisme Biennal 

36. Alternatives d’allotjament adequades a habitants d’assentaments precaris Nº de persones provinents d'assentaments precaris reallotjades a la ciutat de Barcelona Sol·licitar Agència de l'Habitatge, AMB, Diputacions i Entitats socials de referència en assentaments precaris Annual
Nº de persones provinents d'assentaments precaris reallotjades als municipis de la regió metropolitana i capitals de provincia Sol·licitar Ajuntament de Barcelona i Entitats socials de referència en assentaments precaris Annual

37. Garantir el dret a l’habitatge a les persones amb necessitats de protecció internacional Nº de persones amb necessitat de protecció internacional reallotjades a la ciutat de Barcelona Sol·licitar Ajuntament de Barcelona i Entitats socials de referència en refugiades Annual
Nº de persones amb necessitat de protecció internacional reallotjades a Catalunya Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Entitats socials de referència en refugiades Annual

38. Garantir solució residencial a persones sense situació legal regularitzada Nº d'unitats familiars amb sol·licitants d'habitatges de la Mesa d'Emergències amb resolució desfavorable per situació legal no regularitzada Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Entitats socials de referència de migrants i habitatge Annual
Nº d'unitats familiars amb sol·licitants d'habitatges de la Mesa d'Emergències amb resolució desfavorable per manca d'antiguitat de l'empadronament Sol·licitar Agència de l'Habitatge i Entitats socials de referència de migrants i habitatge Annual

39. Pla de xoc normatiu per donar resposta a les situacions d’emergència residencial amb: obligacions de resultat, exigibilitat i compliment, sistema àgil de resolució de Mesa en 1 mes, recursos 
residencials temporals, revisió de la normativa processal i protocol de desnonaments garantint el reallotjament i data/hora certa, nombre d’habitatges suficient per garantir el reallotjament definitives Aprovació d'un Pla de Xoc normatiu contra l'exclusió residencial i seguiment anual de la implementació calendaritzada de les actuacions previstes Seguiment Govern de la Generalitat i Entitats socials de referència en la lluita pel dret a l'habitatge Annual i mentre duri la seva vigència

% adjudicació de la Mesa d'Emergències per accedir a l’habitatge sobre el total de sol·licitus Mixt Agència de l'Habitatge Annual
Temps d'espera mitjà de la Mesa d'Emergències per accedir a l’habitatge adjudicat Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual

  Dèficit d’allotjaments d’emergència anuals (desnonaments anuals posposats sense reallotjament per Ofideute + habitatges pendents d’adjudicar de Mesa) Mixt Agència de l'Habitatge Annual

% de reallotjaments temporals sobre el total d'unitats familiars amb resolucions favorables de la Mesa d'Emergències Sol·licitar Agència de l'Habitatge Annual

Mesures prioritàries

Polítiques de sòl i d’habitatge

Mesures per garantir un parc estable i suficient d’habitatges destinat a polítiques socials

Mesures per afavorir accés i manteniment de l’habitatge (especialment col·lectius més vulnerables)



Seguiment i actualització anual del protocol sobre desnonaments (desactualitzat des del 2013) Seguiment Departament amb competències d'Habitatge, Departament de Justícia, Consell de l'Advocacia Catalana i Entitats socials de referència en la lluita pel dret a l'habitatgeBiennal 

40. Polítiques de sòl de garantia del dret a l’habitatge i de disminució dels preus de l’habitatge Inclusió de dades sobre l'evolució dels preus mitjans municipals de les transmissions de sòl urbà i urbanitzable als programes anuals d'actuació estadística Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual
Inclusió de dades sobre l'estructura de la propietat dels habitatges arrendats i els que estan en lloguer a nivell català i municipal als programes anuals d'actuació estadística (com a mínim: diferenciació entre grans i petits tenidors segons la normativa catalana i estatal)Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual
Inclusió de dades sobre compravendes registrades de l'habitatge nou i usat segons el tipus d'adquirent a nivell municipal als programes anuals d'actuació estadística Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual
Seguiment de la normativa catalana i estatal de contenció de rendes Seguiment Departament amb competències d'Habitatge, Departament de Justícia i Sindicats de Llogateres Biennal 

41. Assolir normativa estable de lloguers amb durada prou àmplia per l’estabilitat residencial Nº de contractes de lloguer registrats per l'INCASÒL que no es renoven respecte dels totals vigents Sol·licitar Departament de referència de l'INCASÒL i d'Habitatge Annual
Taxa de contractes de lloguer registrats per l'INCASÒL que no es renoven respecte dels totals vigents Sol·licitar Departament de referència de l'INCASÒL i d'Habitatge Biennal 
Durada mitja pactada dels contractes de lloguer incrits al Registre de fiances de l'INCASÒL Sol·licitar Departament de referència de l'INCASÒL i d'Habitatge Annual

42. Condicionar beneficis fiscals/subvencions dels arrendadors (ex: SOCIMIS) als preus assequibles Inclusió de dades sobre beneficis fiscals dels arrendadors, per tipus de propietat i preu mitjà dels contractes als programes anuals d'actuació estadística Sol·licitar Departament de referència de l'INCASÒL, d'Habitatge i d'Economia Annual
43. Estudi sobre la incidència i regulacions sobre els habitatges turístics en l’increment dels preus Evolució del preu/m2 de compravenda d'habitatges nous i usats als barris/districtes/municipis amb habitatges turístics Mixt Departament amb competència d'Habitatge, de Planificació Territorial i de referència en Turisme Annual

Evolució del preu mitjà del lloguer als barris/districtes/municipis amb habitatges turístics Mixt Departament amb competència d'Habitatge, de Planificació Territorial i de referència en Turisme Annual
44. Avaluar viabilitat/eficàcia d’establir normativament limitacions els preus de lloguers -> es proposa actualitzar ja que ha estat aprovada normativa al respecte -> "Avaluar viabilitat/eficàcia de la normativa de limitacions els preus de lloguers"% de contractes que es renoven amb augments de rendes no superiors a les establertes legalment Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge Annual

Nº d'inspeccions/actuacions per controlar el compliment de la normativa de contenció de rendes Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge i Departament de Justícia Annual
% sancions respecte el total d'inspeccions/actuacions per controlar el compliment de la normativa de contenció de rendes Sol·licitar Departament amb competències d'Habitatge, de Consum i Departament de Justícia Biennal 

45. Calendari per a l’execució dels diferents objectius i mesures descrits amb avaluació periòdica Seguiment de l'execució  del calendari  i de les mesures correctives derivades de l'avaluació periòdica Seguiment Impulsores del Pla Biennal 
46. Pacte o pactes entre administracions, privats i Tercer Sector per fer possible l’avenç, execució i avaluació real dels objectius Convocatòria anual d'una sessió de treball amb diferents actors per realitzar una avaluació periòdica amb el càlcul previ dels indicadors annuals Seguiment Entitats i actors del sector de l'Habitatge Biennal 

Recomanacions per fer un seguiment sobre el compliment de les mesures proposades

Mesures per incidir en el mercat privat d’habitatges


