
 

Conclusions del V Encuentro Estatal de Defensorías Locales 

ELS SÍNDICS RECLAMEN MESURES PAL·LIATIVES I 

LEGISLATIVES URGENTS PER FER FRONT AL GREU 

PROBLEMA DE LA PÈRDUA DE L’HABITATGE  

Els defensors creuen que, si no es corregeix amb urgència la situació, es pot 

produir una fractura social de costos humans i econòmics insuportables 

El problema suposa una vulneració del dret a un habitatge digne i afecta tant 

persones amb pocs recursos com les classes mitjanes 

Els ombudsman incrementaran les actuacions d’ofici per defensar els col·lectius 

més vulnerables i lluitar contra la pobresa i l’exclusió social 

Barcelona, 9 d’octubre de 2012. Els síndics locals de tota Espanya reclamen als 

poders municipals, i per extensió als governs autonòmics i de l‟Estat, mesures 

pal·liatives i legislatives urgents per fer front al creixent i greu problema de la pèrdua 

de l‟habitatge habitual davant de la impossibilitat de pagar els crèdits hipotecaris i 

lloguers. Segons la setantena de defensors i tècnics que han participat entre els dies 3 

i 5 d‟octubre en unes jornades sobre el paper de les defensories locals en temps de 

crisi, si no es corregeix de forma immediata aquesta situació, que afecta cada cop més 

gent, pot produir-se una fractura social de costos humans i econòmics insuportables. 

Aquest greu problema, provocat pel mal funcionament del sistema financer i l‟elevat 

índex d‟atur, ocasiona una vulneració del dret a un habitatge digne i afecta tant 

persones amb pocs recursos com les classes mitjanes. 

Quan una persona perd el seu habitatge, l‟Administració municipal té l‟obligació de 

facilitar-li un allotjament provisional o d‟urgència. Per tant, els ajuntaments, junt amb 

els governs autonòmics i l‟Estat, han d‟actuar i facilitar el dret a l‟habitatge. Els poders 

locals no poden ser aliens al deteriorament de la qualitat de vida dels seus ciutadans, 

la pèrdua d‟un dret bàsic i l‟alteració de la pau social, segons les conclusions a les 

quals han arribat els síndics locals.  



Els defensors creuen que es fa molt necessari introduir, amb celeritat, noves propostes 

legislatives que vagin més enllà dels actuals plans de reestructuració hipotecària per 

tal d‟afrontar aquesta greu problemàtica, i adequar les lleis a la nova realitat social per 

tal de prioritzar i fer possible el dret a un habitatge digne. Les previsions recollides en 

el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, que fa referència a la dació en pagament, 

només poden aplicar-se a una petita part dels afectats, els que es troben en situació 

d‟exclusió social, i sempre que hi hagi voluntat per part dels creditors. 

Les defensories locals proposen també, als ajuntaments, crear mecanismes de 

mediació, o bé facilitar als afectats accés als que ja puguin existir, amb l‟objectiu de 

trobar solucions concretes, especialment pel que fa a la dació en pagament, i sense 

oblidar mai que l‟allotjament és un deure públic ineludible.     

Defensa dels col·lectius més vulnerables 

En les jornades, els síndics locals també van prendre la decisió de prioritzar les 

actuacions d‟ofici per defensar els col·lectius més vulnerables i lluitar contra la pobresa 

i l‟exclusió social, ja que es tracta d‟un perfil de població invisible. A partir de situacions 

concretes, aquestes intervencions poden servir per estudiar a fons un tema i fer arribar 

recomanacions a l‟Administració. 

La trobada ha servit també per posar en evidència que moltes de les queixes que 

reben els síndics superen les competències municipals. De tota manera, els defensors 

les escoltaran, les recolliran i les traslladaran als seus respectius ajuntaments perquè 

les facin arribar a les administracions competents. 

La disminució d‟ingressos i la reducció de les aportacions previstes pels governs 

autonòmics en determinats serveis ha disminuït la capacitat dels ajuntaments per 

afrontar les conseqüències de la crisi en les famílies i persones. Alguns consistoris, 

com el de Barcelona, han decidit fer front a la situació, amb partides pressupostàries 

extraordinàries, com les beques menjador. 

De totes maneres, els defensors creuen que es tracta de mesures insuficients donada 

la gravetat i la durada de la crisi. Opinen que cal atendre, amb caràcter prioritari, les 

persones més necessitades i, a curt termini, fer un gir en la gestió dels pressupostos 

públics a favor de les persones i dels serveis bàsics de l‟estat del benestar.      

Jiménez Villarejo i Trilla, entre els ponents 

En el V Encuentro Estatal de Defensorías Locales, hi van participar, entre altres 

ponents, el professor d‟ètica de l‟Institut Químic de Sarrià Albert Florensa; l‟exfiscal 

anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo; l‟exsecretària d‟Habitatge de la Generalitat i 

directora del Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana, Carme Trilla; el 

catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, Antón Costas, i el 

vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay. 

Florensa va centrar la seva conferència en l‟anàlisi i els efectes de les desigualtats. En 

opinió de professor de l‟Institut Químic de Sarrià, les desigualtats tenen molt a veure 

amb el nivell de renda. I per il·lustrar-ho va explicar que el repartiment de la riquesa 

sempre és el mateix: el 20 % de la població té el 80 % de la riquesa d‟un país, sigui 

quin sigui el seu sistema polític. 



La desigualtat de la renda va també íntimament lligada a l‟esperança de vida de les 

persones, va dir Florensa. Les desigualtats provoquen en les famílies frustració, 

angoixa, inseguretat i baixa autoestima. Tot això es concreta en uns majors índexs de 

malalties mentals, sobrepès, fracàs escolar, homicidis i augment del consum de 

drogues. Florensa va plantejar una distribució equitativa de la riquesa i que les 

persones puguin desenvolupar totes les seves capacitats per tal d‟evitar que siguin 

instrumentalitzades. 

Jiménez Villarejo va destacar, en la seva compareixença, que actualment s‟està vivint 

una important crisi de drets i, com a conseqüència, del mateix estat del benestar. Dos 

dels drets més greus que l‟exfiscal creu que s‟estan vulnerant són en l‟àmbit sanitari. 

D‟una banda, Jiménez Villarejo denuncia que els drets sanitaris dels immigrants han 

estat parcialment limitats per un reial decret llei quan les normes que recullen i regulen 

aquests drets són lleis orgàniques i, per tant, la seva modificació necessita una norma 

del mateix rang. D‟altra banda, l‟exfiscal opina que s‟està soscavant el model sanitari 

públic, ha desaparegut el dret universal sanitari, i es tendeix a un sistema que només 

cobreix els assegurats. 

Jiménez Villarejo va proposar com a possibles solucions que els ciutadans facin servir 

el que s‟anomena “el dret de petició”, és a dir, que es dirigeixin als poders públics per 

reclamar la seva intervenció davant d‟un fet injust, o actuar per la via penal, ja que el 

Codi penal tipifica com a delictes els atacs contra les garanties constitucionals que 

afecten els drets civils, socials o culturals. 

Només l’1,5 % d’habitatges són públics  

L‟exsecretària d‟Habitatge de la Generalitat Carme Trilla va criticar que mai no s‟ha 

considerat l‟habitatge com un dels pilars de l‟estat del benestar (sanitat, educació i 

serveis per a la ciutadania), i va destacar que el sector privat ha estat el principal i 

quasi exclusiu proveïdor d‟habitatges. Trilla, que va criticar que les entitats financeres 

tenen 600.000 habitatges buits en el seu poder, va defensar la necessitat que les 

polítiques públiques protegeixin veritablement el dret a l‟habitatge. 

L‟actual Servei de Mediació en Habitatge de Càritas Diocesana va posar sobre la taula 

que la situació de crisi encara ha provocat una major reducció i disminució de l‟oferta 

pública en matèria d‟habitatge, i sosté que la situació de crisi ha pogut contribuir a la 

reaparició, en els darrers anys, de les barraques en moltes poblacions. A Espanya, 

només l‟1,5 % dels pisos són de titularitat pública, mentre que a França aquest 

percentatge s‟eleva fins al 18 %. 

El catedràtic de la Universitat de Barcelona Costas considera que la crisi actual és una 

crisi infringida pels polítics a la ciutadania. Les retallades tenen una naturalesa 

politicoideològica que buscar establir unes idees conservadores: convèncer que l‟estat 

del benestar és car i que s‟està creant una ciutadania forta en dret i dèbil en 

obligacions, va exposar. Costas es va mostrar partidari d‟establir un equilibri entre el 

mercat, l‟Estat i la societat, crear riquesa i repartir-la de forma més equitativa per fer 

front a les desigualtats. 

 



Exclusió financera 

El catedràtic va donar algunes dades que, segons ell, són una clara evidència de 

situacions de desigualtat: el 62 % dels joves entre els 19 i 35 anys viuen amb els seus 

pares perquè no es poden emancipar. També diu que la creixent desigualtat té altres 

conseqüències greus. Una és l‟exclusió financera de determinats col·lectius i considera 

que hi ha gent que, si no té accés al crèdit, mai no sortirà de pobra. 

Costas creu que les classes mitjanes i treballadores que s‟ho poden permetre estan 

fugint dels serveis públics (ensenyament, salut, habitatge...), un fet que deixa sense 

veu aquests serveis. Els pobres no tenen veu i sense veu aquests serveis no 

milloraran. Segons Costas, un dels papers dels síndics és denunciar les desigualtats i 

donar veu als sense veu. 

En la seva conferència, l„exmagistrat del Tribunal Constitucional Eugeni Gay va 

destacar que les persones que  més reben són les que més han de contribuir a les 

despeses públiques. En aquests moments, aquest principi, que pot semblar obvi, 

adquireix especial rellevància en temps de crisi. Segons Gay, l‟Estat ha de ser 

especialment curós en la captació de la riquesa i en el seu repartiment. 

Pel que fa als defensors locals, Gay creu que han de vetllar per la preservació del 

principi de distribució equitativa de la riquesa, lluitar contra la corrupció i promoure que 

els pressupostos s‟ajustin a la Constitució. 

En la seva intervenció, l‟adjunt a la síndica de Barcelona, Marino Villa, va subratllar  

que, davant de la vulneració de drets, els síndics són més necessaris que mai. Els 

ciutadans han de tenir la possibilitat de defensar-se davant d‟una Administració que 

perd els seu objectius, va explicar.  

Segons Villa, els síndics han de lluitar pels valors constitucionals i els principis 

generals del dret apel·lant a l‟equitat i la justícia social.  Per dur a terme la seva tasca, 

els ombudsman poden assessorar i supervisar, però sobretot cal que exigeixin una 

aplicació ponderada de la norma, “per sobre de la seva aplicació literal”, i exigir 

públicament la revisió de la norma injusta. 

    

 

 

 

 

     


