
 1 

L’AJUNTAMENT REVISARÀ EL NOU REGLAMENT 

D’HABITATGES D’EMERGÈNCIA SOCIAL, TAL COM VOL 

LA SÍNDICA 

 
El Consell Plenari ha aprovat per unanimitat una proposta d’ICV, a partir de 

l’informe de Vilà, que va qualificar la normativa de regressiva 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per unanimitat la revisió del 

Reglament d’habitatges d’emergència social elaborat, recentment, pel Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona. La revisió va ser proposada pel grup d’ICV i transaccionada amb 

el govern municipal. 

La petició de revisió té el seu origen en la situació d’emergència habitacional que viu la 

ciutat i en l’informe que la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va 

elaborar valorant el nou Reglament. 

Vilà va concloure que el nou Reglament és regressiu en l’empara del dret de l’habitatge de 

la ciutadania de Barcelona davant de riscs greus i emergències sobrevingudes, i va 

proposar l’anul·lació del Reglament aprovat, el restabliment de l’anterior i l’elaboració d’un 

nou text, amb la màxima participació possible, que reflectís la política d’habitatge que 

defensa la Carta Municipal de Barcelona. 

Amb el Reglament ara vigent, entre les persones que no tenen dret a un habitatge 

d’emergència hi figuren les famílies que es queden sense llar en el moment del 

desnonament perquè no tenen prou documentat el dret d’ús de l’habitatge, aquelles que 

han viscut en infrahabitatges sense contracte o les que han entrat a viure en un habitatge 

per necessitat sense cap títol legal, les dones que pateixen situacions de violència i les 

víctimes d’assetjament immobiliari. Tampoc poden aspirar a un pis d’emergència les 

persones que no disposen d’ingressos mensuals per pagar un lloguer mínim per greu que 

sigui la seva situació.  

La mesura aprovada pel Consell Plenari preveu obrir un procés participatiu en el marc del 

Consell de l’Habitatge Social, debatre les conclusions a la Comissió d’Habitat Urbà i Medi 



 2 

Ambient, incorporar les modificacions resultants d’aquest procés de participació i debat, i 

traslladar-ho al Consorci de l’Habitatge de Barcelona abans de tres mesos per tal que 

s’iniciï el procés per a la seva aprovació. 

Segons Vilà, la norma hauria d’anar acompanyada d’una dotació suficient i qualificada 

d’habitatges perquè no es deixés cap situació d’exclusió residencial sense atendre de 

manera immediata. El nou Reglament hauria d’emparar tots els desnonaments de 

l’habitatge principal quan els afectats no poguessin obtenir una alternativa de lloguer en el 

mercat privat. 

 

 

 

 

 

 

 

    


