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Mesura de Govern definició Pla Especial Tractament  de desnonametns al 

Districte de Nou Barris.  

 
Consell Plenari Districte de Nou Barris. 
3 Juliol de 2012 
 

El proppassat 28 d’octubre de 2011, en Plenari de l’Ajuntament de Barcelona es va aprovar un text amb 
l’acord de tots els grups municipals, un dels punts d’acord va ser la creació de la Comissió Especial Mixta 
amb l’objectiu principal d’estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal d’evitar els 
desnonaments així com trobar alternatives que els previnguin per motius econòmics. Un altre punt era 
treballar conjuntament amb totes les administracions per definir i acordar les mesures necessàries per tal 
d’evitar els desnonaments de les famílies en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. 
 

Tots som plenament conscients de la situació límit que molts veïns i veïnes del districte de Nou Barris 
estan patint davant l’actual situació econòmica del país. Una situació que ha portat a que moltes famílies 
i persones no puguin fer front al crèdit hipotecari per l’adquisició d’una vivenda o al lloguer d’un pis. 
 
El ciutadà davant la pèrdua del lloc de treball i la gran dificultat per trobar una nova feina s’ha trobat amb 
la impossibilitat de no poder assumir el pagament de la quota mensual d’una hipoteca o lloguer d’un pis, 
aquest fet ha provocat un endeutament en moltes ocasions impossible d’assumir. Davant aquesta 
incapacitat econòmica per no poder fer front al pagament d’una quota hipotecaria o lloguer, 
l’endeutament de les persones i/o nuclis familiars ha derivat en processos de desnonaments i resolució 
mitjançant el seu llançament. 
 
Des del Districte de Nou Barris, atenent a la situació de necessitat de solucions dels veïns i veïnes 
afectats per l’execució hipotecaria mitjançant processos de desnonaments, conjuntament amb la 
demanda dels ciutadans i del teixit associatiu de Nou Barris per donar una resposta al nombrés i continu 
augment dels desnonaments al barris del districte,  ha considerat oportú liderar un procés de definició i 
tractament dels processos de desnonaments en col·laboració amb totes les parts implicades en l’àmbit 
del Districte per tal d’identificar els casos afectats per desnonaments, així com la revisió i millora de la 
coordinació entre els entervinents dels processos actuals, l’adequació dels processos a les necessitats 
actuals del Districte i la definició de nous procediments per identificar, treballar coordinadament i resoldre 
el tractament dels desnonaments. 
 
Per tal de donar una resposta a aquesta necessitat, s’està treballant, a més a més, coordinadament amb 
la 4a Tinença d’Alcaldia, Serveis Socials tant a nivell de districte com de l’Àrea, Oficina d’Habitatge, 
Prevenció i Guàrdia Urbana, per assegurar la presència de Serveis Socials davant persones o grups 
vulnerables, per identificar i millorar els protocols a l’hora d’avaluar i realitzar el seguiment i 
acompanyament a les famílies i persones del Districte afectades pels processos d’execució hipotecària 
i/o lloguer d’una vivenda. A la vegada que, tal i com hem informat en diverses ocasions a nivell de ciutat i 
ed la 4a Tinència d’Alcaldia, s’està treballant en paral·lel amb altres autoritats com són Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Jutjat Degà, Fiscalia i Col·legi de Procuradors per poder establir els 
mecanismes que donin una resposta global a la situació de les famílies i ciutadans que estan immersos 
en processos d’execució hipotecaria a la Ciutat. 
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» 01. Marc d’Acció 
 
Per portar a terme la revisió, millora i coordinació dels intervinents dels processos ja existents  i la 
definició de nous procediments que permetin donar una resposta a la problemàtica existent dels 
desnonaments al Districte de Nou Barris d’una manera real i efectiva, era necessari involucrar en el 
procés a tots els agents involucrats en els processos de desnonaments per hipoteques o lloguers. A 
nivell de ciutat s’està treballant per aconseguir sensibilitzar a tots els intervinents, de la greu situació que 
molts ciutadans estan patint i, especialment, la necessitat de trobar solucions a la problemàtica garantint 
a famílies i persones immerses en aquests processos trobar una solució. 
 

 

» 1.- Sensibilitzar: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

 

Com s’ha esmentat, des de l’Ajuntament de Barcelona, és fonamental conscienciar als agents 
involucrats en tot procés de desnonaments, sigui execució hipotecaria o de lloguer, de la greu 
problemàtica dels nombrosos desnonaments que s’estan produint a la ciutat de Barcelona i 
específicament al districte de Nou Barris. 
 
Per tal d’elaborar i establir el marc de col·laboració s’ha treballat i es treballarà conjuntament amb  
l’Equip de la 4a Tinència d’Alcaldia , Consorci de l’Habitatge i la Generalitat de Catalunya amb el 
President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

» 2.- Signatura d’Acords 

 

o 2.1. Jutjat Degà i Administracions Públiques 

 

Per tal de definir i implementar els diferents protocols d’actuació de manera coordinada entre 
totes les parts, l’Ajuntament de Barcelona va signar un acord de col·laboració del Jutjat Degà 
amb l’Administració Pública (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) per tal de 
treballar i arribar acords que permetin donar respostes a les situacions derivades de l’execució 
del processos de desnonaments. 

 

o 2.2. Fiscalia i Administracions Públiques 

 

Per tal de definir i implementar els diferents protocols d’actuació de manera coordinada entre 
totes les parts es va signar un acord de col·laboració de la Fiscalia amb l’Administració Pública 
(Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) per tal de treballar i arribar acords que 
permetin donar respostes a les situacions derivades de l’execució del processos de 
desnonaments. 

 

o 2.3. Col·legi de Procuradors i Administració Pública 

 

Amb la finalitat d’activar els protocols d’actuacions adequats per a cada cas, és necessari 
disposar de manera centralitzada i homogènia tota la informació relativa als processos de 
desnonaments, de manera que per coordinar actuacions entre totes les parts implicades en el 
tractament d’un procés d’execució hipotecaria i tenir el coneixement de les notificacions dels 
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llançaments hipotecaris previstos, és necessari la col·laboració i la participació del Col·legi de 
Procuradors. 
 
Amb l’objectiu de garantir la disponibilitat i l’accessibilitat d’aquesta informació de manera 
centralitzada, es va signar un acord de notificació entre el Col·legi de Procuradors i l’Ajuntament 
de Barcelona, concretament l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports- AQVIE) que consisteix 
a notificar cadascun dels llançaments previstos per tal de poder activar els protocols d’actuació 
adequats per atendre a les persones afectades. 

 

» 3.- Entitats Financeres 

 

En aquest procés, un dels agents implicats són les Entitats Financeres, amb les quals és 
necessari establir converses i negociacions amb l’objectiu de poder arribar a acords que 
permetin trobar solucions a les famílies i persones afectades per l’endeutament derivat de la 
impossibilitat de poder retornar el préstec per la compra d’una vivenda. 
 
Des del Districte es treballa per garantir i facilitar converses i iniciar processos de negociacions 
amb les entitats financeres per tal d’arribar a acords que permetin definir marcs de col·laboració i 
de treball per donar respostes satisfactòries a la problemàtica derivada de la impossibilitat de fer 
efectiu el pagament del deute acumulat per l’impagament de la quota hipotecària per l’adquisició 
d’una vivenda o el lloguer d’un pis.  

 

 

» 02. Nou Circuit de Notificació 
 
1.- Circuit de Notificació 

 
Fins ara les notificacions dels llançaments hipotecaris o de lloguer arribaven al Centre de Serveis Socials 
per les següents vies: 
 

» Directament pels afectats del desnonaments que es dirigien al Centre de Serveis Socials per 
demanar informació. 

» Mitjançant notificació directa des de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQVIE) que 
comunicava al Centre de Serveis Socials corresponent les dades de les persones afectades. 

» Mitjançant notificació de l’execució del llançament per part del Jutge que portava el cas, només 
en els casos que el col·lectiu afectats fossin considerats vulnerables. 

 
Aquestes eren les vies que fins ara utilitzades per gestionar els casos de les famílies i persones 
afectades pels llançaments hipotecaris. 
 
2.- Nou Circuit de Notificació 

 
Amb l’objectiu de donar resposta transversal i completa al tractament dels processos de desnonaments 
es defineix un nou circuit de notificació, l’aplicació del qual que ha de permetre comunicar i conèixer 
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cadascun dels casos existents de desnonaments del Districte de Nou Barris i poder avaluar quin és el 
protocol d’actuació més adequat per donar una resposta a aquesta problemàtica. 
 
Amb aquest nou circuit de notificació i la seva aplicació, es vol potenciar, millorar i coordinar el treball a 
realitzar conjuntament amb Serveis Socials tant a nivell de districte com de l’Àrea, Oficina d’Habitatge, 
Prevenció i Guàrdia Urbana en el tractament del llançament hipotecaria.  
 
Reforçant alhora el circuit a nivell de ciutat amb els actors com són el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Jutjat Degà, Fiscalia i Col·legi de Procuradors i amb la finalitat de garantir i agilitzar els 
processos de comunicació, permet al Districte actuar de forma més eficaç i coordinada. 
 
En aquest nou circuit de notificació el districte de Nou Barris incorpora un referent propi amb tasques 
d’interlocució entre entitats veïnals i els serveis de l’Administració competents en la matèria. 
 
 
 
 

» 03. Difusió i Reforç del Protocol d’Actuacions 

 
 
El llançament és el resultant d’un procés  de desnonaments d’un habitatge instat per les entitats 
financeres,  que en el seu moment van concedir crèdits hipotecaris a individus, grups i famílies  per la 
compra d’una vivenda.  Un segon tipus de desnonament està relacionat amb individus, grups i famílies 
que viuen en habitatges en règim de lloguer o relloguer i pels quals estan pagant unes quantitats 
inassequibles. 
 
Tots les persones, grups i famílies que es veuen afectats per aquests procediments de desnonaments 
tenen al seu abast uns mecanismes d’ajuda i d’assessorament que l’administració posa al seu abast. En 
moltes ocasions aquesta informació no es prou coneguda, fet que agreuja, dificulta i/o elimina qualsevol 
marge d’actuació del Centre de Serveis Socials de Districte quan aquestes persones acudeixen a ells 
amb la data d’execució del desnonament ja fixada i notificada. 
 
Amb la finalitat de mitigar aquesta situació de desconeixement per part dels persones, grups i famílies 
afectades pels processos de desnonaments i amb l’objectiu de poder actuar de manera més eficient i 
poder tractar el seu cas per trobar una solució, es vol potenciar la difusió i coneixement de quins són els 
protocols d’actuacions que els afectats poden utilitzar. En aquest sentit, des del Govern del Districte es 
treballarà per reforçar el coneixement entre el ciutadà de quines accions ha de realitzar des del primer 
moment que es troba en aquesta situació. 
 
El protocol d’actuacions davant els casos de processos de desnonaments serà el definit per l’Àrea de 
Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQVIE) per actuar en aquest casos. Igualment, s’aplicarà el protocol 
establert per la direcció de Serveis Socials del Districte per donar resposta a les situacions específiques 
de cada individu, grups i famílies davant processos de desnonaments oferint els serveis d’orientació i 
assessorament, avaluació i anàlisi de la seva situació, així com la derivació a d’altres serveis que 
l’administració tingui a disposició per aquest casos. 
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Cal diferenciar els procediments i els protocols que des del diferents serveis de l’Administració ofereix 
respecte al tractament dels processos de desnonaments i l’activació del protocol definit per Serveis 
Socials una vegada executat el desnonament. En aquest punt, des del Govern del Districte també és 
reforçarà la difusió i es garantirà el coneixement a les persones afectades per l’execució d’un 
desnonament, que Serveis Socials té un protocol d’actuació per aquestes persones. 
  


