
LA SÍNDICA PLANTEJA DESTINAR A LLOGUER 

SOCIAL ELS PISOS BUITS DE LAS ‘50 VIVIENDAS DEL 

PORT DE BARCELONA’ 

Amb la modificació de la delimitació d’espais i usos portuaris, aquests 

habitatges, molts d’ells buits, quedaran desafectats de la seva destinació actual 

d’usos i activitats portuàries 

Vilà diu al consistori que estudiï la manera de poder incorporar en un futur 

aquests pisos, ara propietat del Port, en alguna de les accions programades per 

a aconseguir habitatges destinats a lloguer social  

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha plantejat a  

l’Ajuntament de Barcelona que estudiï la possibilitat de destinar a lloguer social els 

pisos buits, almenys 27, dels blocs coneguts com a 50 viviendas del Port de 

Barcelona, situats al passeig de Josep Carner 35-43, un cop s’aprovi la modificació de 

la delimitació d’espais i usos portuaris (DEUP). La proposta ha de servir per a 

desafectar aquests habitatges de la seva destinació actual d’usos i activitats 

portuàries. 

Vilà ha inclòs aquesta recomanació en una actuació d’ofici oberta per conèixer la 

situació i el futur d’aquests habitatges després de rebre les consultes de diferents 

veïns que els ocupen i saber que el Ministeri de Foment estava tramitant la modificació 

de la DEUP. Aquests pisos es van construir l’any 1960 per a ús dels empleats de 

l’entitat gestora del Port de Barcelona. Ara, en els que es troben ocupats, hi viuen és 

en la seva major antics treballadors del Port i les seves famílies.  

Amb la normativa a la mà, aquest edificis no poden tenir l’ús residencial, tot i que fa 

dècades que s’utilitzen per a aquest ús, però la proposta de modificació de la DEUP 

preveu que s’excloguin de l’actual zona de serveis els números 35-43, 45-49 i 51 del 

passeig de Josep Carner, entre els quals es troben els blocs esmentats. 

Aquesta desafectació es proposa perquè es tracta de superfícies que alberguen 

edificis destinats a habitatges consolidats. Així, quan la desafectació s’hagi produït, 

aquests pisos perdran la seva qualificació actual d’usos portuaris i caldrà que 

l’Ajuntament els assigni una nova qualificació en el Pla General Metropolità. 

Fomentar l’habitatge assequible 



Sense relació amb la citada modificació de la DEUP, el passat 5 de novembre, el 

consistori va aprovar un programa per tal de mobilitzar habitatges buits o 

permanentment desocupats a la ciutat per ampliar el part d’habitatge públic de lloguer 

social. Es preveuen diferents accions com la compra, la cessió o la mediació. Una de 

les actuacions és el pla per a captar 200 habitatges, en col·laboració amb la Taula 

d’Entitats del Tercer Sector, i destinar-los a lloguer social. 

Segons les dades de que disposa la síndica, almenys 27 dels habitatges del passeig 

de Josep Carner es troben buits amb les claus en poder de l’Autoritat del Port de 

Barcelona. Amb aquest situació, Vilà ha plantejat a l’Ajuntament que, un cop aprovada 

la nova DEUP del Port, estudiï la manera de poder incorporar aquests pisos –i en un 

futur la resta, a mesura que es vagin buidant, si s’escau-- en alguna de les accions 

programades per a aconseguir habitatges destinats a lloguer social i donar, d’aquesta 

manera, resposta a la creixent demanda d’habitatge a preu assequible que hi ha a la 

ciutat. 

 

   


