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LA SÍNDICA DIU QUE CAL REVISAR EL PROTOCOL 

D’ACTUACIÓ  EN ELS DESNONAMENTS A BARCELONA 

 
La defensora ha supervisat una queixa dels treballadors municipals de serveis 

socials, molt preocupats per l’augment de desnonaments i la manca de recursos 

residencials i disconformes amb l’acord signat entre l’Ajuntament i l’àmbit judicial 

en aquesta matèria  

 

Vilà diu que cal ampliar el fons de pisos de lloguer social del Consorci de 

l’Habitatge i incrementar el nombre d’habitatges socials temporals per a l’atenció de 

les persones afectades 

 

La presència dels treballadors dels Centres de Serveis Socials (CSS) no és 

necessària en un desnonament i si, en canvi, la del Centre d’Urgències i 

Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre les persones que 

requereixen atenció psicosocial urgent 

 

Els serveis socials han de ser avisats d’un llançament amb el temps suficient per 

treballar una solució amb la família; les actuacions preventives poden evitar 

situacions molt perjudicials 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà creu que cal revisar el protocol 

d’actuació i execució en els desnonaments a Barcelona i així li ha plantejat a l’Ajuntament 

en un informe tancat el 4 de juny.  La síndica planteja augmentar els recursos residencials 

per l’atenció de les persones afectades i la posada en marxa d’un pla de xoc per 

incrementar el nombre de pisos de lloguer social. També considera que ha de ser el 

personal del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) qui 

intervingui en els llançaments i no els treballadors dels Centres de Serveis Socials (CSS), 

veu també molt necessari que els serveis socials siguin avisats amb temps suficient d’un 

llançament per treballar una solució amb la família i endegar les actuacions preventives 

pertinents, i incorporar als cossos policials en el protocol d’execució dels desnonaments 

per a una millor coordinació. 
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Vilà ha elaborat aquest informe després de rebre una queixa de treballadors de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials (IMSS) i el seus representants sindicals disconformes amb el 

protocol d’actuació i execució dels desnonaments a Barcelona. El protocol, vigent des de 

2013, va ser signat per l’Ajuntament de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia a 

Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya, l’Il·lustre 

Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de 

Barcelona. 

 

Els reclamants van mostrar la seva preocupació per l’augment de desnonaments i la 

manca de recursos residencials suficients a la ciutat per atendre les persones i famílies 

afectades. Conscients del drama que pels afectats representa un desnonament, els 

professionals van decidir que no era ètic ser presents en el llançament perquè no 

existeixen els recursos públics adients per restablir el dret a l’habitatge a les persones 

afectades.  Els treballadors van redactar el document “Acord professional. Professionals 

dels serveis socials bàsics” on demanen revocar l’acord actual entre l’Ajuntament i els 

organismes de l’àmbit judicial a Barcelona, paralitzar tots els desnonaments amb risc 

social fins que no es pugui establir un nou acord que garanteixi el dret a l’habitatge digne 

de les persones afectades i aplicar polítiques d’habitatge que donin resposta a la situació 

de manca d’habitatge. 

 

Les propostes de la síndica 

 

La síndica entén i comparteix la preocupació del treballadors de l’Institut Municipal de 

Serveis Socials per la situació de l’habitatge a la ciutat i per les seves intervencions en els 

desnonaments, ja que no tenen recursos residencials per oferir més enllà d’una estada 

d’uns pocs dies en una pensió. I com els mateixos treballadors municipals van manifestar 

està d’acord en que cal treballar abans i després del llançament perquè estar present en 

el moment del mateix no aporta res positiu a la relació entre professional i usuari i pot 

crear desconfiança. Vilà creu que l’acompanyament professional en la situació de pèrdua 

de l’habitatge amb una cartera d’ajuts i recursos disponibles potenciaria el vincle dels 

professionals socials amb les famílies tant necessari i imprescindible en la seva 

intervenció social. 

 

En l’informe, la síndica es pronuncia sobre el protocol d’actuació dels desnonaments a la 

ciutat i fa diferents recomanacions per millorar l’eficàcia de la intervenció social amb els 

ciutadans que es troben en situació d’alta vulnerabilitat per la pèrdua del seu habitatge: 

 

Sobre els recursos residencials temporals existents a Barcelona  per a l’atenció de les 

persones desnonades, com el de Navas o el de l’Hort de la Vila, la síndica comparteix 

també el punt de vista dels treballadors socials, i creu que els habitatges són del tot 

insuficients, com ja ha manifestat en reiterades ocasions, i proposa ampliar el nombre de 

pisos de lloguer social del Consorci de l’Habitatge i incrementar el fons d’habitatges 

transitoris, com els allotjaments temporals i els pisos d’inclusió social. 
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Un cop més, la defensora demana la posada en marxa d’un pla de xoc urgent per 

augmentar el nombre d’habitatges de lloguer social a Barcelona. Les actuacions per a dur-

ho a terme poden ser diverses, com la recuperació i rehabilitació d’habitatges públics i 

privats (fruit de cessions o donacions) sense ocupar, i la compra de pisos a les entitats 

financeres per ampliar el parc de lloguer social de l’Ajuntament. 

 

Vilà considera que la informació als serveis socials municipals ha d’arribar amb el temps  

suficient per poder treballar amb la família abans del llançament. Una actuació preventiva 

pot  evitar conseqüències molt més perjudicials per la família. I a títol d’exemple, la síndica 

cita que en un procés de desnonament en curs per tres mesos d’impagament del lloguer 

és molt més car el reallotjament posterior que no pas oferir un ajut econòmic per eixugar 

el deute i buscar solucions per al pagament dels rebuts futurs. 

 

La intervenció del CUESB, imprescindible 

 

La síndica també destaca que en el moment del llançament no és necessària la presència 

dels treballadors dels Centres de Serveis Socials i en canvi sí que veu imprescindible la 

intervenció del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per 

atendre les persones que requereixen atenció psicosocial de manera immediata. 

 

Vilà entén que s’hauria de treballar amb temps i de manera ràpida i eficaç perquè les 

persones afectades per un llançament ja coneguin, en el moment que s’ha de produir la 

sortida de casa seva, la solució residencial que se’ls donarà des de serveis socials, per la 

qual cosa no és imprescindible la presència del treballador social de referència i si la de 

l’equip del CUESB, especialitzat en l’atenció a persones que poden necessitar una atenció 

psicològica i social urgent.  

 

La defensora valora molt positivament que s’hagi decidit utilitzar el correu electrònic del 

CUESB com a entrada única de les comunicacions judicials –per evitar que arribessin a 

dependències municipals diferents i això generés endarreriments en l’atenció i el 

procediment—i subratlla que si es decideix que sigui el CUESB, com ha proposat,  l’òrgan 

que centralitzi les actuacions dels llançaments a Barcelona, s’haurà de dotar l’equip d’una 

estructura material i personal suficient per a poder canalitzar les notificacions emeses des 

de els jutjats i fer-ne un seguiment eficaç. 

 

En la seva resolució, la síndica valora també el paper dels cossos policials en els 

llançaments. Ni Guàrdia Guàrdia Urbana ni Mossos d’Esquadra van participar en la 

redacció ni en la signatura del protocol. La síndica és del parer que caldria incloure’ls per 

una millor coordinació en les actuacions. 

  


