
 

LA SÍNDICA DEMANA L’ANUL·LACIÓ DEL NOU 

REGLAMENT D’HABITATGES D’EMERGÈNCIA SOCIAL 

DE BARCELONA PERQUÈ ÉS REGRESSIU  

 
Vilà creu que el Consorci de l’Habitatge ha de restablir la normativa anterior mentre 

s’estudia a fons un nou text que empari totes les situacions d’exclusió residencial 

 

El nou Reglament hauria d’emparar tots els desnonaments de l’habitatge principal 

quan els afectats no puguin obtenir una alternativa de lloguer en el mercat privat 

 

Algunes de les situacions de cobertura per evitar l’exclusió residencial recollides en 

el Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya no s’inclouen en el nou Reglament de la 

ciutat  

 

No tenen dret a un habitatge d’emergència moltes persones desnonades que no 

tenen documentat el contracte de lloguer, les víctimes de la violència masclista o 

d’assetjament immobiliari i les que no acrediten uns ingressos mínims 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat a l’Ajuntament  

que promogui l’anul·lació del nou Reglament d’habitatges d’emergència social de la ciutat. 

Segons Vilà, 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. Es tracta de 

situacions que sí que estan protegides a altres llocs de Catalunya i que l’anterior 

Reglament sí que emparava. 

  

Vilà creu que és necessari que el Consorci de l’Habitatge anul·li el Reglament aprovat i 

restableixi l’anterior mentre s’estudia a fons, i amb una participació ciutadana més amplia, 

un nou text que reflecteixi la política d’habitatge que defensa la Carta Municipal de 

Barcelona, de manera que el Consorci de l’Habitatge disposi d’una norma que empari 

totes les situacions de necessitat que es recullen en el Pla per al dret a l’habitatge de 

Catalunya. 

 



Aquesta nova norma hauria d’anar acompanyada d’una dotació suficient i qualificada 

d’habitatges perquè no es deixi 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 puguin obtenir una alternativa de lloguer en el 

mercat privat. 

 

Recentment, el Govern de la Generalitat ha publicat el nou Pla per al dret a l’habitatge que 

té com a objectiu possibilitar l’accés a l’habitatge i evitar l’exclusió residencial i la pèrdua 

de l’habitatge per motius econòmics, i pretén facilitar l’accés a l’habitatge en condicions 

assequibles i incentivar l’entrada al mercat de lloguer d’habitatges desocupats. Aquest pla, 

finalment, defineix quines són les situacions d’emergència econòmica i social en els casos 

de risc de pèrdua de l’habitatge imminent o de risc d’exclusió residencial, i enumera 

diferents situacions que han de ser cobertes. 

 

Mancances detectades  

 

Però algunes de les situacions de cobertura per evitar l’exclusió residencial recollides en 

el Pla per al dret a l’habitatge de Catalunya i que si que són ateses per la Mesa 

d’emergències de l’Agència Catalana de l’Habitatge, no s’inclouen en el nou Reglament 

d’habitatges d’emergència social de Barcelona. En concret, la síndica ha detectat les 

mancances següents: 

 

1. No tenen dret a un habitatge d’emergència moltes famílies que es queden sense 

llar en el moment del desnonament perquè no tenen documentat per escrit el contracte 

existent amb el propietari de l’habitatge. També queden excloses aquelles persones que 

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

sense cap títol legal per necessitat i no pas per voluntat. 

 

2. La situació de les dones que pateixen situacions de violència tampoc es troba 

recollida en el nou Reglament de Barcelona, la qual cosa sí que feia l’anterior 

Reglament. Malgrat que en el Pla d’habitatge de Barcelona vigent es mantenen altres 

programes residencials per a les dones víctimes de violència masclista, a la pràctica 

aquest col·lectiu es veu privat d’una de les mesures destinades a atendre les situacions 

d’urgència que les afecten. 

 

3. Les víctimes d’assetjament immobiliari també han quedat fora del nou 

Reglament. Tot i que el volum de víctimes ha baixat darrerament –degut a la crisi els 

propietaris dels immobles no tenen tantes possibilitats de fer negoci--, les víctimes 

d’aquest assetjament passen per situacions especialment dures i necessiten respostes 

ràpides i diligents. 

 

4. El nou Reglament tampoc preveu que puguin accedir a un habitatge 

d’emergència les persones o unitats de convivència que no tinguin els ingressos 

mensuals mínims exigits (0,4 vegades l’IPREM) o no compleixin amb els requisits 



necessaris que estableixi la legislació d’habitatge en cada moment, encara que es tracti 

de casos que han estat derivats i avalats pels serveis socials o les entitats que gestionen 

habitatges d’inserció social. 

 

La situació dels menors 

 

Especialment preocupant és la redacció de l’article que fa referència a les necessitats 

d’habitatge dels menors. En aquests casos, la defensora sosté que n’hi ha d’haver prou 

amb un informe dels serveis socials, quan detecti situacions de risc per als infants, per a 

que la família pugui accedir a un habitatge d’emergència i no haver d’esperar a 

l’existència de situacions de desemparament, com es planteja ara, ja que en moltes 

ocasions pot significar la separació del nen o la nena de la seva família. 

 

En opinió de la síndica, un altre aspecte a replantejar és el sistema d’adjudicació dels 

habitatges. Mentre l’antic Reglament recollia un sistema d’adjudicació directa per als 

sol·licitants que complien amb els requisits, ara, a banda que es compleixin tots els 

requisits, es podrà denegar un habitatge si no s’acredita suficientment la situació 

d’emergència o es considera que la pèrdua de l’habitatge és imputable al sol·licitant 

Aquestes denegacions no fonamentades en requisits legals semblen a priori un excés de 

discrecionalitat de difícil fonamentació i caldrà sempre una justificació clara i entenedora 

per no generar indefensió en la ciutadania. 

     

El nou Reglament tampoc concreta el nombre d’habitatges que han de formar part del 

Fons de Lloguer social (aquells destinats a cobrir situacions d’emergència i les situacions 

que pateixen altres col·lectius vulnerables i en els quals el llogater paga com a molt el 

30% dels seus ingressos) i que hauria de servir per blindar el Fons i que s’anés nodrint de 

pisos d’una manera continuada i constant tenint en compte l’elevada demanda. 

 

En el seu informe, la síndica mostra també la seva disconformitat amb l’ampliació del 

nombre dels requisits per accedir a un habitatge d’emergència. Sens dubte el més 

important és que els sol·licitants hauran de disposar d’ingressos mínims. A Vilà, però, no li 

sembla lògic que es posin limitacions per a poder accedir a un dret bàsic, en aquest cas 

un habitatge d’emergència, a persones o famílies que poden haver perdut els seus 

ingressos estables i/o l’habitatge i que, per tant, no solen disposar de diners. 

 

Finalment, Vilà creu que el nombre d’habitatges d’emergència atorgats, des de 2009, per 

pal·liar la pèrdua de l’habitatge habitual a Barcelona és del tot insuficient. Entre 2009 i 

2014, s’han atorgat a la capital catalana només 899 habitatges, 156 dels quals entre 

gener i octubre de 2014. 

 

Segons el darrer informe municipal, el 60% de les sol·licituds lliurades per a accedir a un 

habitatge d’emergència han estat admeses. La síndica, però, vol aclarir que li consta 

l’existència de moltes situacions de necessitat que no es comptabilitzen com a demanda 



no atesa. Són persones que ni tan sols arriben a formular la sol·licitud quan els informen 

que no hi tenen dret perquè no compleixen el requisits reglamentaris. 


