
Què podem
fer?

Solucions

Votar partits polítics que protegeixin
l'accés universal a l'habitatge.

No invertir en fons d'inversió
especulatius.

Si som llogaters i ens volen fer fora,
consultem associacions que vetllen
pels drets del llogater, com:
- el Sindicat de Llogaters,
https://sindicatdellogateres.org/,

- la PAH,
https://pahbarcelona.org/,

- 500x20,
http://500x20.prouespeculacio.org/.

http://assembleasarriasantgervasi.wordpress.com/
assembleasarria@gmail.comcorreu:

@sarriastgervasitwitter:

bones festes
davantelproblemadel’accésal’habitatge

L'Assemblea de Sarrià - Sant Gervasi15-M
i vol compartir la seva preocupació

Quines han estat les causes que han originat aquesta situació?
1. ,Escassedat habitatges de lloguer
e s p e c i a l m e n t h a b i t a t g e s s o c i a l s .
Percentatges habitatge públic: Estat
espanyol: 2%; França 18%; Noruega i Països
Baixos 30-34%.

2. basada enNova bombolla immobiliària,
l'increment especulatiu i abusiu del preu de
lloguer i potenciada des de l'Administració.
Arran de la crisi s'ha arribat a tipus d'interès
bancari baixíssims i el diner s'ha desplaçat
cap a inversions més rendibles. A banda, els
bancs van acumular immobles a causa dels
impagaments d'hipoteques i han mantingut
buits uns 3,5 milions d'habitatges. L'any 2012
es va crear la Sareb, “el banc dolent”, amb
l'objectiu d'aglutinar els actius tòxics
immobiliaris dels bancs espanyols. Des de
2016 els bancs han venut la majoria
d'immobles (moltes vegades amb llogaters a
dins) a preus de saldo a fons voltor, perquè la
UE els obliga a desfer-se'n abans de gener
2019. La mateixa Sareb ven grans lots
d'habitatges a fons voltor. Els fons voltor
(amb seus a paradisos fiscals) són un dels
responsables de la nova bombolla del lloguer.
Controlen el 80% habitatge de lloguer.

3. Una legislació que afavoreix els
interessos dels grans propietaris
d'immobles i l'especulació. L'any 2009 el
govern del PSOE va crear la figura de les
SOCIMIS (Societats Cotitzades Inversió
Mercat Immobiliari). Fons voltor i bancs en
són grans accionistes. El 2012 el govern del
PP les eximí de l'impost de societats. A
banda, la reforma de 2013 de la LAU rebaixà
de cinc anys a tres la durada obligatòria dels
contractes de lloguer i també suprimí el dret
de tanteig en la compravenda d'edificis
sencers. S'eliminava així un obstacle en la
compra d'habitatges a l'engròs (segons la
LAU de 1994, si un propietari volia vendre un
habitatge, el llogater tenia preferència si
igualava l'oferta de compra). Totes aquestes
mesures faciliten l'especulació en la
compravenda d'immobles, fan de les
SOCIMIS un producte molt atractiu per al
gran inversor, flexibilitzen el mercat del
lloguer i n'han disparat els preus. Els fons
voltor compren blocs sencers d'habitatges i
n'expulsen els llogaters, no renovant-los els
contractes o amb un increment abusiu dels
lloguers. La Sareb ha creat la seva pròpia
SOCIMI i contribueix a l'especulació en el
preu dels lloguer.

4. Una política d'habitatge molt deficient.
El març de 2018, el govern espanyol presentà
el nou Pla d'Habitatge 2018-2021, dotat amb
1.443 milions d'euros, un 38% menys que el
pla 2013-2016 (2.311 milions). De 2009 a
2017 s'ha reduït la partida per a habitatge un
71%. Espanya és un dels països
desenvolupats amb menor percentatge
(0,04%) del PIB destinat a polítiques
d'habitatge. El Regne Unit hi destina el
1,41%, França el 0,83% iAlemanya el 0,59%.
Aquest nou Pla preveu ajuts per al lloguer o
compra als col·lectius més vulnerables, però
no promou paral·lelament una major oferta
d'habitatge. Per tant provocarà l'efecte
pervers d'augment dels preus, ja que fins i tot
els col·lectius amb menys recursos podran
pagar lloguers més alts.

5. La precarització de les condicions
laborals accentua el problema: mentre el
preu mitjà dels pisos a Barcelona és de 865
euros, un de cada tres treballadors cobra
menys de 843 euros. Les famílies han de
destinar, de mitjana, un 45% dels ingressos al
lloguer. El 2015, el 83% dels desnonaments a
Barcelona van ser per impagament de
lloguer.

Sabies que?

El Consell de Drets Humans de l'ONU
només ha emès dos dictàmens
desfavorables (2015 i 2017) contra un
estat, tots dos contra Espanya, per
vulneració del dret a l'habitatge?

El 2017 la immobiliària Colonial
s'estalvià 100 milions per l'exempció
de l'impost de societats? I que
milers de milions s'estan perdent per a
les arques públiques?

El 2013 l'Instituto de Vivienda de la
Comunitat Autònoma de Madrid (PP)
va vendre 2.935 habitatges socials al
fons Goldman Sachs-Azora per 201
milions, en una “operació farcida
d'irregularitats”, segons la
fiscalia?

et desitja unes

Blackstone
Una de les majors empreses mundials d'inversió, gegant immobiliari al nostre país, el major
propietari d'immobles del món. Té 370.000 milions en actius a tot el món, gairebé un terç dels quals
immobiliaris. El 2013, l'empresa municipal de l'habitatge de l'Ajuntament de Madrid (PP) li va vendre
1.860 habitatges de protecció oficial, amb llogaters a dins, per gairebé 202 milions d'euros. Avui el
valor de mercat supera els 660 milions, un 227% més. A la rendibilitat patrimonial cal afegir la dels
lloguers, que en l'àmbit residencial va ser del 14,56%. Blackstone ha aprofitat la normativa de
Basilea sobre la banca, en els mercats immobiliaris mes afectats per la crisi financera, com Irlanda,
Espanya i Italia. El 2014 el FROB li va vendre la cartera d'hipoteques tòxiques de Catalunya Caixa
per 3.615 milions d'euros, un terç del seu valor nominal. L'agost de 2017 va comprar, per 5.100
milions, el 51% de la cartera d'immobles tòxics del Banco Popular i la controla des del paradís fiscal
de les illes Caiman.

Oaktree: comprà cartera d’habitatges a Deutsche Bank.

Axactor: comprà paquet de crèdits hipotecaris a Banc Santander.

SOCIMI Testa (controlada pel fons Merlín, l'agent immobiliari més gran de l'Estat espanyol):
comprà cartera d'habitatges de Caixa Bank.

Cerberus: comprà paquet d'habitatges del BBVA

HIG Capital: El 2013 comprà 939 cases a la SAREB.

Principals fons voltor en l'àmbit immobiliari a l'Estat espanyol:

·Regulació del
preu del
lloguer.

·Expropiació de
solars i propietats

verticals que hagin estat
buits durant dos anys
(com ja contempla

la Llei Catalana
d'Habitatge).·Promoció, per part

de l'Administració,
de l'habitatge de

lloguer de titularitat
pública.

·Eliminació del règim
especial tributari
de les SOCIMIs.

.
·Legislació

que doni estabilitat
als contractes

de lloguer. Blindatge del parc
d'habitatge públic

per tal que no pugui
passar al mercat

lliure.


