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< entrevista a carles sala roca

carles sala roca (tarragona 1967) integra, en la nova secretaria d’Habitatge i millora urbana que dirigeix des de finals de
2010, competències que abans pertanyien a medi ambient i Habitatge, i programes que s’executaven des de l’antic depar-
tament de Política territorial i obres Públiques. Llicenciat en dret, diplomat en Graduat social i amb postgraus en
urbanisme i Gestió Local, sala ja era responsable i portaveu de les polítiques d’Habitatge de ciu en l’anterior legislatura.
amb dos objectius molt clars pels propers dos anys com són facilitar a la ciutadania l’accés a l’habitatge i impulsar la recu-
peració del sector de la construcció, sala s’ha trobat un panorama difícil on a la manca de finançament per engegar noves
solucions se li suma l’execució de mesures poc eficients aprovades per l’anterior govern. 

“Vaig estar temptat d’aturar el decret de l’ITE per les mancances
evidents que té”

carles sala roca
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La secretaria pertany al departament de territori i
sostenibilitat, un dels departaments que ha patit una reta-
llada més important i que el conseller Lluís recoder ha xifrat
en un 27%. quines conseqüències tindrà això per Habitatge?

la retallada que menys em preocupa és la que pugui venir del
pressupost de la generalitat de 2011, de veritat. d’entrada la
retallada més gran que ha rebut habitatge, l’ha rebuda de
madrid. de 2010 a 2011 la secretaria rebrà de madrid un 60%
menys dels seus fons. és a dir, passarà de rebre 110 milions d’eu-
ros a rebre’n 38 milions. no hi ha retallada més gran que aques-
ta. com tampoc no hi ha retallada més gran que l’anterior
govern et deixi un deute de 140 milions d’euros. les limitacions
són tremendes i les dificultats enormes.  

quins són els àmbits de la secretaria més afectats per 
la retallada? 

afecta molt a l’àmbit de la construcció. a la promoció de l’habi-
tatge de lloguer, per exemple. és una de les conseqüències de les
retallades de madrid, des d’on s’havia donat un gran impuls a les
promocions de lloguer i que ara difícilment tindran viabilitat.
també és una conseqüència la supressió de les ajudes, tal com
estan plantejades des del pla quadriennal de madrid a catalunya
pel que fa a la remodelació de barris. han deixat d’arribar tots els
milions d’euros que abans arribaven per remodelar barris que
estan en situació complicada de degradació o que estaven en
plena execució del pla director d’obres. pel que fa al pressupost,
estem a expenses, encara no coneixem el de la generalitat.

ara que parlava de la promoció d’habitatge de lloguer, en
alguna ocasió ha parlat de buscar fórmules alternatives, a la
compra i el lloguer. Podria explicar en què consisteixen?

es tracta d’un projecte en el què estem treballant i que presen-
tarem al llarg de 2012. estem en contactes amb grups de
housing que estan mirant quins dels mètodes utilitzats a europa
podrien tenir una bona resposta aquí a catalunya. estem inten-
tant que aquelles qüestions que proposarem puguin ser viables.
el que busquem és trobar opcions que puguin donar alternatives
al binomi estricte compra-lloguer. els models que estudiem són
mixtes però van a resoldre la voluntat de ser propietari. 

L’altre prioritat per la secretaria en aquesta legislatura és la
reactivació del sector de la construcció, segons ha anunciat en
alguna ocasió. quines mesures estan previstes en aquest sentit?

el sector de la construcció necessitaria un pla de rescat. la situa-
ció és gravíssima, cal impulsar mesures… en aquest moment, la
rehabilitació és un àmbit en què s’hauria d’estar treballant més
a fons. però des de les entitats financeres no es donen fons per
rehabilitar. la gravetat de la situació financera arrossega les
mesures que es puguin adoptar per salvar la situació. està molt
bé que el govern central decideixi apostar per una rebaixa 
significativa de l’iprf, del 10 al 20%, però preferiríem que dones-
sin línies de crèdit perquè la gent pogués acudir a la rehabilitació.
també ens agradaria que hi haguessin línies fiscals més clares
sobre el tema de 8% en obres de rehabilitació. 
la situació és greu i molt complexa, i el que hem de fer és 

facilitar des del punt de vista de les eines legislatives. tenim 
programes de suport a la rehabilitació i mesures fiscals que ja no
depenen d’aquí per aconseguir que la rehabilitació sigui un petit
motor que mantingui encesa la flama. també hem de procurar
mobilitzar el sòl en estoc i habitatge perquè es puguin començar
a construir noves promocions allà on facin falta. barcelona ciutat
i barcelonès, per exemple, ha de resoldre un creixement de 6
habitatges nous per cada 1.000 habitants. i la solució passa per
finançament. el deslubrificador de tot plegat va lligat també a
que les entitats financeres es treguin de sobre l’estoc. 

de quina manera treballarà la secretaria per fer possible 
el finançament? 

estem a punt de tancar un crèdit amb el banc europeu
d’inversions i tres entitats financeres que serà d’un total de 250
milions d’euros, per a la promoció d’habitatges de lloguer. és una
petita injecció per una situació complicada. les vies tradicionals
de finançament són les que s’haurien de tornar a obrir. hi 
ha algunes entitats que no donen finançament, encara que
l’operació sigui rentable, per una situació contable. 

Parlava abans de la importància d’impulsar la rehabilitació.
els professionals del sector tenen esperances en què el la
inspecció tècnica d’edificis, aprovada recentment, serveixi
d’estímul. Però consideren que falten inspeccions que con-
trolin el seu compliment per a què sigui efectiu. s’està pen-
sant en alguna mesura en aquest respecte?

el més normal d’un decret que s’aprova dos dies abans de les
eleccions d’un país, seria que el govern sortint l’aturés, perquè és
de poca lleialtat com a actuació política. he estat temptat 
d’aturar el decret de la ite per les mancances que té, però hi
havia una sèrie de professionals del sector, enginyers d’edificació,
aparelladors i arquitectes, que esperaven aquest decret, i des
d’aquest punt de vista hi estic d’acord perquè obre noves 
possibilitats. és veritat que el decret no recull apartat sancionador,
entre d’altres mancances. a vegades tinc dubtes del grau de
consciència amb què es va fer... hi ha una comissió de seguiment 

“Està molt bé que el govern central
decideixi apostar per una rebaixa

significativa de l’IPRF, del 10 
al 20%, però preferiríem 

que donessin línies de crèdit
perquè la gent pogués acudir 

a la rehabilitació”
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constituïda que determinarà com va el funcionament i si cal
modificar-lo, i estudiarem en aquests paràmetres: si cal o no un
apartat sancionador, si cal o no entrar en altres aspectes de revi-
sió dels habitatges, quina és l’actuació de cadascuna de les admi-
nistracions que reben l’informe... es farà el seguiment oportú i
en funció de com vagi, veurem si ja entrant al 2012 modifiquem
el decret. si hi ha una ite és per aconseguir que hi hagi un efec-
tiu manteniment del parc immobiliari amb les mesures de repa-
ració que comporta. a mig termini, el que hem d’aconseguir és
implementar una cultura de manteniment preventiu de l’edifici.
les obres de manteniment són menys costoses per la comuni-
tat que les de reparació. 

a què es refereix amb cultura preventiva? 

es tracta d’aconseguir que una de les prioritats de la comunitat
de propietaris d’un edifici sigui el manteniment de l’ edifici. però
ens enganxa en el pitjor moment. és una de les funcions que
haurà d’assumir el que s’anomena tècnic de capçalera. les
comunitats de propietaris, a través de l’administrador de finques
a través de la propietat, tindran aquest tècnic de capçalera que
pugui diagnosticar a temps certes patologies o incidències en l’e-
difici de cara a que la comunitat hi pugui actuar preventivament.
és important perquè actuar a temps dóna capacitat d’estalvi a la
comunitat, encara que sigui una despesa que potser no es con-
sidera necessària en aquell moment perquè el dany a reparar no
és evident visualment.

És una mesura propera? 

no, formaria part d’una campanya publicitària del decret ite,
una campanya que per una qüestió de pressupost en aquest
moment no durem a terme. 

canviant de tema, ara ja no se’n parla tant de l’agenda 21,
però el 2020, el parc d’habitatges català haurà de complir
uns criteris energètics dels que a dia d’avui està molt lluny.
Hi ha previst algun decret o mesura per impulsar-ho?  

som conscients d’aquest horitzó. tenim per part del conseller

una ressenya claríssima que hem de treballar a fons temes de
sostenibilitat. però a 2011 no traurem un decret que sigui més
restrictiu que l’anterior, aprovat el 2006, per aconseguir un millor
estalvi energètic en els edificis. és una prioritat, però no és la
prioritat per aquest any. quan comenci a normalitzar-se la situa-
ció, nosaltres som conscients que a l’objectiu 2018-2020 hem de
ser-hi al capdavant. ho tenim claríssim. mentrestant estem tre-
ballant en diferents programes europeus que el que volen és
demostrar l’eficàcia d’aquestes línies d’actuació en l’àmbit de la
construcció sostenible. tenim pendent una reunió amb l’icaen
per parlar de mesures d’estalvi energètic. 

en matèria d’Habitatge, però, té previstes modificacions
legislatives per dur a terme en aquesta legislatura? 

aquest any hi haurà modificacions legislatives en la llei
d’habitatge. van en la línia de, si al 2007, quan surt la llei després
d’un treball de l’any 2005-2006, el pendó del sector se situava en
màxims històrics, cinc anys després estem en la situació contrà-
ria, de mínims històrics. amb els canvis que farem el que prete-
nem és impulsar aquelles mesures que considerem imprescindi-
bles per poder ajudar a normalitzar la situació. 

a quines mesures es refereix? 

estem parlant de registre de solicitants, de la qualificació d’habi-
tatges de protecció oficial de per vida, de que si algú té habitat-
ge de protecció oficial pot o no comprar-ne un altre... 
esperem que el govern pugui presentar aquesta llei ómnibus al
mes de juny-juliol.

Ja per acabar, recentment va anunciar la creació d’un
consell assessor en matèria d’Habitatge. quan es crearà i
quines seran les seves funcions? 

li he passat al conseller una llista de 21 noms sobre aquesta
qüestió. a banda del foro que segueix el pacte d’habitatge, for-
mat per vàries institucions, hi haurà un consell assessor de per-
sones expertes que intentaran aportar variades solucions a les
qüestions que s’estan plantejant en l’àmbit del sector, per donar
sortida també a allò que en el foro del pacte nacional de
l’habitatge es vagi posant sobre la taula. els representants d’a-
quest consell, provindran de diferents àmbits experts. estem
intentant que hi hagi dos debats que vagin en paral·lel, d’una
banda el de les entitats i de l’altre, el dels experts que no tenen
perquè representar entitats.
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“S’hauria d’aconseguir una cultura
preventiva en rehabilitació, 
que una de les prioritats de 
la comunitat de propietaris 

d’un edifici sigui el manteniment
de l’ edifici”
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