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L ' O C U P A C I Ó  I  L A  C R I S I  D E  L ' H A B I T A T G E  

-El cas de Terrassa, una perspectiva des de la segona corona

metropolitana -

 
Introducció Objectius del projecte

Estudiar la crisi de

l'habitatge a la ciutat de

Terrassa i la resposta

institucional a la crisi.

Resultats:
1.Crisi de l'habitatge:
3 de cada 10 llars de la ciutat; el 44,07%, es troben en

una situació de propietat pendent de pagament.

Segona ciutat catalana amb major quantitat de pisos

buits propietat de bancs o entitats financeres.

El mercat de lloguer exclou al 55% de la població

terrassenca, mentre la propietat de segona mà només

exclou al 33%. Alhora, l'habitatge protegit, tant l'opció

de la compra com la del lloguer, exclouen a un 25% .

El 93% de l'oferta és en règim de compra mentre

que només el 7% són habitatges de lloguer; amb

zones amb menys de 15 habitatges en oferta.

2.Resposta institucional:
Pla local d’habitatge de Terrassa 2019-2025: 

Programa de mobilització d'habitatges buits que

planteja models  alternatius de tinença.

El Decret llei 17/2019 desenvolupat en l'àmbit

autonòmic.

 

         Sancions als grans tenidors i entitats financeres 

         per disposar d'habitatges de lloguer social.

         Acords amb entitats financeres per oferir un 

         lloguer social  a les persones en situació d'oCupació.

 

 

 

3.L'oCupació a Terrassa:
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De l'any 2019 només tenim dades dels expedients oberts pel

servei de polítiques socials d'habitatge. Per tant, falten dades

per saber el nombre total d'habitatges i persones afectades.

Barris amb majors nivells d'ocupació a Terrassa

D'aquestes oCupacions,  aproximadament el 90% es

realitzen a grans tenidors i el 10% a propietaris

particulars.

1.206 habitatges

3.008 persones

afectades

1.401 habitatges

3.459 persones

afectades

825 habitatges

4.Agenda de recerca:
La recerca s’ha de realitzar a nivell micro i des d'una

perspectiva qualitativa. Ens interessa conèixer el

fenomen de l’oCupació en primera persona; d’una

forma més exhaustiva, que ens permetrà

desenvolupar polítiques públiques més efectives.

Elements que s'investigaran: 

Amb els resultats de la investigació es podrien

plantejar noves actuacions públiques o millorar les

existents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causes Efectivitat de les
polítiques
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Referències:

Elaborar una agenda de

recerca  sobre el fenomen

de l'oCupació des d'una

perspectiva micro.

Els efectes econòmics de la crisi de 2007 i l'actual mercat de

l'habitatge han provocat l'exclusió residencial de moltes

famílies. Davant d'aquesta situació, moltes han optat per

ocupar habitatges de manera il·legal per cobrir

les  necessitats  vitals. Aquest  fenomen  es  coneix  com a

"ocupació amb C" o per necessitat. Les polítiques públiques

d'habitatge són imprescindibles per reduir els efectes de la

mercantilització del sòl i l'habitatge: segregació, inequitat i

exclusió.


