
 

 

UN JUTJAT DE BARCELONA RECONEIX EL DRET 

D’UN CIUTADÀ A ACCEDIR A UN PIS DE LLOGUER 

SOCIAL A PARTIR D’UNA RESOLUCIÓ DE LA SÍNDICA 

El veí, amb esposa i dos fills, va presentar una queixa perquè se li havia denegat 

un habitatge públic, tot i la seva situació de vulnerabilitat després de patir un 

desnonament  

El desembre de 2012, Maria Assumpció Vilà ja va resoldre a favor del mateix 

reclamant, però el Consorci de l’Habitatge de Barcelona no va atendre les 

recomanacions de la defensora 

El jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona ha reconegut el dret d’un ciutadà  

a poder accedir a un habitatge de lloguer social per a ell i la seva família. El desembre 

de 2012, la síndica de Barcelona ja va resoldre a favor del mateix reclamant, tot i que 

el Consorci de l’Habitatge de Barcelona –organisme integrat per l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya-- no va atendre les recomanacions de la 

defensora. 

Ara, la sentència 33/2015 del passat 20 de febrer, signada pel magistrat Francisco 

José González Ruiz, ha donat la raó al ciutadà. I ho fa tenint en compte i citant en la 

sentència la resolució elaborada per Maria Assumpció Vilà. Les decisions de la 

síndica, tot i no ser vinculants, són valoracions i pronunciaments en termes de dret i 

d’equitat que la persona reclamant pot utilitzar com a dictamen objectiu i independent 

si vol iniciar un contenciós contra l’Administració local. 

El juliol de 2012, el ciutadà, amb esposa i dos fills, va presentar una queixa perquè se 

li havia denegat un habitatge d’emergència social. Segons figura en la reclamació 

presentada, es tractava d’una família en situació de vulnerabilitat que va patir un 

desnonament per la impossibilitat de pagar el lloguer. La família era usuària dels 

serveis socials municipals, des d’on al titular se li va tramitar la Renda Mínima 

d’Inserció després de perdre la feina. En aquella època, la família va haver d’anar a 

viure, primer, en una pensió pagada pels serveis socials de l’Ajuntament davant la 

denegació del Consorci i, després, en l’habitació d’un pis compartit. 



 

La denegació de l’habitatge d’emergència per part del Consorci de l’Habitatge de 

Barcelona es va basar en què l’interessat no reunia les condicions establertes en el 

Reglament del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial a Barcelona. El 

Consorci va considerar que les causes que van provocar la pèrdua del seu habitatge 

eren imputables al sol·licitant perquè el contracte del lloguer representava el 90% del 

seus ingressos i no hi podia fer front. 

En la seva decisió, i que consta en la sentència, la síndica va subratllar que la 

legislació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona el que demanava acreditar és que 

el sol·licitant tingués insuficiència de recursos pera accedir a un habitatge privat o per 

pagar el que tenia en ús. Però, en el cas analitzat, se li va sol·licitar que acredités que 

quan va accedir a l’habitatge on vivia tenia prou renda per fer front a les quotes 

mensuals. En opinió de la síndica, aquesta exigència no tenia base legal. 

Vilà va afegir en el seu informe que la denegació no va respondre als criteris establerts 

en el Reglament i que no semblava lícit denegar una prestació no discrecional fruit 

d’una interpretació contrària a la lletra del Reglament i a la realitat  social del temps en 

què s’aplicava. És més, la denegació, en opinió de Vilà, no es va ajustar a la finalitat 

del Reglament, que busca donar resposta a les situacions de vulnerabilitat 

extraordinària i excepcional, com era el cas plantejat. 

A la sentència, del passat 25 de febrer, el jutjat contenciós administratiu núm. 1 fa 

constar que no pot compartir els motius pels quals el Consorci de l’Habitatge va 

denegar al reclamant l’habitatge d’emergència social, “máxime a la vista de los 

detallados razonamientos y constataciones jurídicas que contiene el informe de 7 de 

diciembre de 2012 emitido por la síndica de greuges de Barcelona en respuesta 

estimatoria de la correspondiente queja deducida en su día por el actor ante dicha 

institución publica municipal...., expresivo de la efectiva vulnerabilidad extraordinaria y 

excepcional sobrevenida en el caso particular del recurrente cinco meses después del 

arrendamiento de su anterior vivienda familiar y, por ello, determinante de la necesidad 

de atención social de las necesidades familiares a cargo de los servicios sociales 

municipales, que este juzgador no puede sino compartir y reproducir seguidamente en 

esta resolución como fundamento propio de la misma en lo que aquí resulta 

jurídicamente relevante”… 

La sentència conclou amb una estimació del recurs contenciós administratiu, anul·la 

els actes administratius recorreguts i reconeix el dret del recurrent a l’adjudicació al 

seu favor d’un pis del fons d’habitatges de lloguer social disponible i adequat a les 

necessitats de la unitat familiar. 

Finalment, el jutge diu que contra la sentencia es pot presentar un recurs d’apel·lació 

en el termini màxim de 15 dies a comptar des del dia següent a la notificació de la 

resolució. 

 

 


