
LA SÍNDICA REP EN NOMÉS DOS MESOS EL TRIPLE DE 

QUEIXES PER DESNONAMENTS QUE EL 2011 

Vilà creu que l’Administració ha de centrar la seva política d’habitatge en 

promocions de lloguer assequible adequades a les rendes dels més necessitats 

El Patronat Municipal de l’Habitatge disposa d’un parc de 8.000 pisos, amb 5.700 

habitatges en règim de lloguer ordinari, i només 1.700 a un preu bonificat en funció 

del nivell econòmic 

La síndica considera que les entitats bancàries van ser poc rigoroses en la 

valoració del risc de solvència de moltes persones a les quals van concedir una 

hipoteca i que la vigilància pública no va ser eficaç 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha rebut en només dos 

mesos 40 queixes per desnonaments, el triple del que es va rebre l’any passat (12). El 

significatiu augment de reclamacions posa en evidència l’existència d’un problema molt 

greu a Barcelona en matèria d’habitatge que pot abocar al carrer desenes de famílies si 

les administracions responsables no posen en marxa una veritable política pública 

d’habitatge, amb lloguers assequibles per als més necessitats en funció de les rendes de 

què disposin.  

La meitat d’aquestes reclamacions les va rebre la defensora en una sola tarda fa menys 

d’un mes. Una vintena de veïns i entitats de Nou Barris van demanar l’empara a Vilà 

davant l’allau de desnonaments que es viu en aquest districte barceloní. La síndica es va 

entrevistar amb particulars i amb representants de les associacions de veïns i de 

col·lectius com 500x20, que aposta pel lloguer assequible. Algunes de les peticions que 

es van formular a Vilà són: que es plantegi una treva sobre els desnonaments sobre 

l’habitatge principal de la unitat familiar; la possibilitat que els afectats puguin rebre pisos 

d’emergència social adequats a les seves rendes; posar en règim de lloguer assequible 

els pisos de l’Administració que estan buits, com els 270 que van assegurar a Vilà que hi 

ha a Torre Baró, i que els serveis socials adeqüin cada resposta a les demandes dels 

agents socials i de les famílies.   



Tot i la varietat de situacions, moltes de les persones que han formulat una queixa a la 

síndica van perdre la feina, en alguns casos en el sector de la construcció, i han deixat de 

percebre l’atur. N’hi ha que reben alguna prestació social, entre 200 o 400 euros, d’altres 

no tenen ajudes. En qualsevol cas, totes tenen en comú que no poden fer-se càrrec de les 

despeses que els genera l’habitatge per l’elevat endeutament, i les administracions no els 

ofereixen cap sortida, malgrat la voluntat d’atendre’ls, perquè els serveis socials estan 

desbordats o no disposen de recursos.  

La defensora creu que l’Ajuntament ha estat sensible al problema dels desnonats. Entre 

algunes de les mesures que s’han pres hi ha la posada en marxa d’una comissió mixta 

sobre els llançaments d’habitatges i una mesura de govern per atendre els 

desnonaments. Amb tot, la síndica creu que cal que el Govern municipal es plantegi a 

fons la situació actual i futura de les persones i famílies que perden l’habitatge i no tenen 

capacitat adquisitiva per aconseguir-ne un altre, perquè això passa a ser una obligació de 

l’Ajuntament i del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

Segons Vilà, en els darrers anys, no s’ha fet una veritable política d’habitatge social a 

Barcelona. Vilà sosté que el Consorci de l’Habitatge ha de centrar les seves promocions 

en el lloguer assequible i aquestes han de ser adequades a les rendes dels més 

necessitats, principalment joves i pensionistes. I això fa necessari incrementar 

notablement la borsa d’habitatges de lloguer social, tant amb habitatges cedits per 

particulars com d’entitats bancàries. Seria bo aconseguir acords amb bancs i caixes 

perquè part del seu estoc d’habitatges passi a mans de les administracions per a lloguer 

social. 

També cal buscar la màxima rendibilitat als habitatges públics. Vilà opina que no poden 

haver-hi pisos de lloguer social infrautilitzats o no assignats a les persones que més ho 

necessiten. Actualment, el Patronat Municipal de l’Habitatge disposa d’una xarxa d’uns 

8.000 pisos, amb 5.700 habitatges en règim de lloguer ordinari, és a dir, només 1.700 són 

per als més necessitats a un preu bonificat en funció del seu nivell de renda. 

La síndica també és partidària d’ampliar la coordinació entre els serveis socials i els 

d’habitatge social per millorar l’eficiència dels recursos d’allotjament i de prestacions 

econòmiques bàsiques. Per això, cal que l’Ajuntament s’anticipi al risc de desnonament i 

informi i orienti d’ofici les famílies conegudes pels centres de serveis socials que estiguin 

en risc d’exclusió social i que se’ls pugui oferir, almenys, un allotjament alternatiu en règim 

assistencial i transitori.   

Perdre un pis públic 

Algunes de les queixes rebudes posen en evidència que el problema dels desnonaments 

es produeix també en els pisos de protecció oficial. Actualment, la síndica està tramitant 

cinc queixes de persones que poden perdre el seu habitatge públic o que hauran de 

renunciar-hi perquè no poden fer-se càrrec dels pagaments. Tres de les reclamacions són 

d’habitatges en règim de lloguer, i dos, de compra. 



Les tres persones amb dificultats per pagar els pisos de lloguer encara no han estat 

desnonades, però porten entre quatre i vuit mesos sense pagar el lloguer, que oscil·la 

entre els 200 i els 600 euros. Es tracta de persones, en alguns casos amb famílies amb 

menors, que van perdre la seva feina, han estat a l’atur i ara o bé no tenen ingressos o 

se’ls han reduït força. 

La síndica creu que l’Administració hauria de permetre que aquestes persones paguessin 

un lloguer simbòlic o poguessin disposar de l’habitatge gratuït, almenys provisionalment, 

per evitar que els desnonin i acabin al carrer. Amb les retallades i la reducció d’ingressos 

que pateixen molts ciutadans, és força probable que aquestes situacions continuïn 

augmentant.   

Els dos casos de pisos en règim de venda posen en evidència les dificultats que moltes 

persones tenen per accedir a un pis de protecció oficial de propietat per l’elevat cost 

econòmic. Un dels reclamants, per exemple, no pot satisfer els 40.000 euros d’entrada i 

es pot veure obligat a renunciar al pis tot i que té concedida la hipoteca per la resta del 

valor de l’immoble. Amb anterioritat, 48 persones van haver de renunciar a aquest pis pel 

mateix motiu. 

Ja fa temps que la defensora recomana al Consorci de l’Habitatge que es plantegi la 

viabilitat dels habitatges de protecció oficial en règim de venda perquè moltes persones no 

poden satisfer els elevats costos d’entrada o perquè al beneficiari no se li concedeix la 

hipoteca. En aquesta línia, la defensora ha recomanat al Consorci de l’Habitatge que 

estudiï incrementar el parc d’habitatges de lloguer en detriment de les promocions de 

venda.  

Més queixes per la crisi 

La defensora opina que serà al llarg del 2012 i en anys posteriors quan es notaran els 

efectes de la crisi en les sindicatures locals perquè els ajuntaments hauran d’atendre més 

necessitats de cobertures bàsiques desateses per altres administracions per les 

retallades, i no és segur que sempre es disposi de fons econòmics suficients. 

Des de la Sindicatura creiem que els damnificats pels crèdits hipotecaris i els afectats pels 

desnonaments seran un d’aquests col·lectius. En general de bona fe i per ignorància van 

dipositar la seva confiança en ofertes creditícies d’entitats bancàries. Es podrà dir que se 

sotmetien voluntàriament a un negoci jurídic privat, però en aquest negoci la vigilància 

pública preventiva no va ser eficaç i les entitats bancàries van ser poc rigoroses en la 

valoració del risc de solvència d’aquestes persones. 

  

 


