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ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS  

28 D’ABRIL I 26 DE MAIG DE 2019 

DOCUMENT DE PROPOSTES-MARC EN MATÈRIA DE VIVENDA 
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Les següents propostes estan dirigides als partits polítics perquè incorporen com una prioritat en 

l'agenda política i en els programes electorals, la millora de l'accés a l'habitatge en general i en 

particular l'accés a la mateixa per part de persones en situació de vulnerabilitat, tenint en compte 

les necessitats de les persones sol·licitants d'asil i refugiades. 

 
PROPOSTES DIRIGIDES A CCAA I MUNICIPIS EN MATÈRIA D’ACCÉS A LA VIVENDA 

DE PERSONES SOL·LICITANTS D’ASIL I REFUGIADES 

 
 

1. Impulsar la regulació dels elevats preus i de les clàusules i requisits abusius de lloguer d'habitatge 

de manera que siguen assequibles per a les persones amb escassos recursos i en situació de 

vulnerabilitat, entre elles, les persones sol·licitants d'asil i refugiades. 

 

2. Impulsar la regulació de les condicions dels habitatges en lloguer perquè reunisquen les 

condicions aptes d'habitabilitat. 

 

3. Augmentar el parc d'habitatges socials en lloguer per a totes les persones en situació de 

vulnerabilitat, reservant un percentatge mínim amb caràcter específic per a persones sol·licitants 

d'asil i refugiades i contemplant les necessitats específiques de persones amb diversitat funcional, 

famílies bonic-maritals o persones majors de 65 anys. 

 

4. Incrementar la cessió municipal d'habitatges per a primer acolliment de persones refugiades i 

sol·licitants d'asil.  

 

5. Facilitar l'accés de persones sol·licitants d'asil i refugiades que queden fora del sistema de 

cobertura estatal, als recursos de la xarxa d'allotjaments d'emergència. 

 

6. Establir un registre formal, obligatori i permanentment actualitzat dels habitatges buits, 

afavorint, fomentant i incentivant el lloguer de les mateixes de forma preferent a persones en 

situació de vulnerabilitat, entre elles aquelles que són sol·licitants d'asil i refugiades. 
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7. Incentivar el lloguer d'habitatge per part de particulars, mitjançant incentius per a ser destinades 

en lloguer a persones en situació de vulnerabilitat, entre elles aquelles que són sol·licitants d'asil i 

refugiades. 

8. Regular l'ús turístic dels habitatges particulars amb la finalitat de promoure l'accés de les persones 

en situació de vulnerabilitat, entre elles aquelles que són sol·licitants d'asil i refugiades, als 

habitatges en lloguer com a residència habitual i evitar un excessiu increment dels preus de lloguer. 

 

9. Promoure que les agències immobiliàries i els particulars establisquen requisits assolibles i 

realistes per a l'accés de les persones en situació de vulnerabilitat, entre elles, aquelles que són 

sol·licitants d'asil i refugiades, a habitatges en lloguer. Actualment, són nombroses les barreres que 

troben aquestes persones, tals com la necessitat de disposar d'un contracte de treball indefinit o 

amb certa antiguitat o la necessitat de comptar amb avals difícils d'aconseguir. 

 

10. Garantir l'assegurament del pagament o suport municipal per a les persones sol·licitants d'asil i 

refugiades quant al finançament d'avals com a garantia requerida per les agències immobiliàries 

davant possibles impagaments. Això podria articular-se a través de l'establiment d'un fons de 

garantia que permetria avalar i/o afrontar els avals que s'exigeixen a les persones sol·licitants d'asil 

i refugiades i a través de la generació de beneficis fiscals a institucions i empreses que donen suport 

o avalen a aquestes persones. 

 

11. Afavorir l'accés primerenc al mercat laboral promovent l'ocupabilitat estable i no precària una 

vegada que les persones tenen la corresponent autorització per a treballar, a fi que puguen complir 

amb els requisits exigits en matèria de lloguer d'habitatge, mitjançant mesures tals com l'assignació 

de beneficis fiscals i bonificacions a ocupadors que contracten a persones refugiades o el foment de 

la contractació pública d'aquestes persones. 

 

12. Garantir els serveis d'intermediació de suport i gestió per part de les administracions municipals en 

matèria d'accés a l'habitatge, incloent l'adquisició gratuïta o amb descomptes de les targetes de 

transport públic per a persones en situació de vulnerabilitat, entre elles aquelles que són 

sol·licitants d'asil i refugiades en situació de desocupació. 

 

13. Fomentar accions d'informació i sensibilització sobre la situació de les persones sol·licitants d'asil i 

refugiades dirigida a particulars i agències immobiliàries, amb l'objectiu de contrarestar actituds de 

rebuig i discriminació a l'hora de llogar habitatges a aquestes persones.  
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14. Fomentar la formació del personal de l'Administració Pública respecte de les dificultats a les quals 

s'enfronten les persones sol·licitants d'asil refugiades en l'accés a l'habitatge, millorant la 

comunicació entre aquestes i els Serveis Socials per al seguiment de les sol·licituds d'habitatge 

públic. 

 

15. Impulsar i desenvolupar polítiques/plans integrals-estratègics encaminats a fomentar els 

processos d'inclusió de les persones sol·licitants d'asil i refugiades i l'accés de les mateixes a un 

habitatge digne. 

 

16. Augmentar els recursos en relació als itineraris d'inclusió quant a les solucions habitacionals, a fi 

de no interrompre aquests processos, especialment tenint en compte els retards i llargs períodes 

d'espera de les persones sol·licitants d'asil per a resoldre la seua situació. 

 

17. Promoure debats participatius amb diferents organismes i entitats concernides per a fomentar el 

lloguer per a persones refugiades i sol·licitants d'asil. 


