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L’Ajuntament de Barcelona, no solament 
construeix habitatge públic, sinó que també 
n’adquireix, i fins ara ha comprat 22 finques 
que sumen 401 habitatges que s’incorporen 
al parc públic d’habitatges. 

Amb aquesta política el consistori no so-
lament compleix amb la voluntat d’ampliar 
el parc públic d’habitatge, sinó que també 
evita que aquests pisos passin a mans de 
fons voltors o oportunistes que especulen, 
fan grans negocis immobiliaris i expulsen 
famílies senceres veïnes de la ciutat, així 
com rehabilita les finques i aconsegueix 
dignificar els habitatges.

Aquests veïns i veïnes es poden quedar a 
l’habitatge pagant un lloguer assequible o 
social en funció dels casos. Així, es garan-
teix que no hagin de marxar del seu barri. 
A més, l’Ajuntament intervé i rehabilita 
aquestes finques descuidades totalment 
pels seus anteriors propietaris que havien 
omès la seva obligació de mantenir els 
habitatges dignes i segurs.

Aquests habitatges es rehabiliten i passen 
a formar part de la cartera d’habitatges 
públics per posar a disposició no solament 
de la Mesa Emergències Socials, sinó tam-
bé del Registre de Sol·licitants per tal de 
garantir-ne un ús social.
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L’Ajuntament de Barcelona ha invertit poc més 
de 45 milions d’euros a adquirir 22 finques que 
suposen 401 habitatges, i inverteix més de 10 
milions d’euros a rehabilitar-los. 

L’Ajuntament, mitjançant els convenis i altres 
procediments, com el tanteig i retracte, ha 
incorporat 200 habitatges més al parc públic, 
per la qual cosa habitatges adquirits sumen 
un total de 661.

El consistori no pot comprar de forma conti- 
nuada habitatges per la qual cosa aquesta 
solució és finita i puntual en l’àmbit territorial.ii isabeu quants habitatges 
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