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Els informes de la Síndica de Barcelona i del Síndic de Greuges de 
Catalunya 

Les conclusions que aporten els informes de la Síndica de Greuges de 
Barcelona i del Síndic de Greuges de Catalunya, remarquen l’existència d’una 
franja social de persones o unitats familiars amb rendes més baixes (salari 
mínim, pensions mínimes, pensions no contributives o rendes mínimes 
d’inserció), que malgrat disposar d’ingressos regulars, queden excloses dels 
ajuts i de l’accés a l’habitatge social. Evidencien en aquest sentit la necessitat 
de reservar una part dels pisos per adjudicar segons les circumstàncies 
familiars i personals baremades dels sol·licitants, o preveure també una reserva 
d’habitatges per atendre emergències socials. 

Els seus informes destaquen també, perquè poden comportar problemàtiques 
de relacions de convivència, de qualitat en l’habitatge o de permanència en la 
llar, les situacions relacionades amb la sobreocupació d’habitatges; 
l’assetjament de llogaters amb rendes baixes, sovint amb l’omissió del deure de 
conservació per part dels propietaris; o la utilització d’habitatges com a 
apartaments turístics, canviant-ne l’ús original. 

Els suggeriments expressats a través d’aquests informes, o de les 
recomanacions manifestades en els expedients relatius a actuacions 
específiques en relació a reclamacions dels ciutadans i ciutadanes, han estat 
motiu de preocupació compartida, de reflexió i consideració en l’elaboració del 
Pla d’Habitatge. 

Les mesures concretes que desenvolupen les recomanacions de la Síndica de 
Barcelona i del Síndic de Greuges de Catalunya, són: 

• Introducció de la fórmula jurídica d’accés a l’habitatge en dret de 
superfície, com a fórmula per a mantenir la propietat del sòl, oferint un 
habitatge en millors condicions econòmiques. 

• Fons públic d’habitatge de lloguer social. Es constitueix el fons públic 
d’habitatge de lloguer social, dotat amb part de l’habitatge de lloguer 
amortitzat gestionat pel PMHB, i incrementat amb el 5% dels nous 
habitatges de lloguer, amb els obtinguts per permuta de sòl o altres que es 
puguin incorporar. Destinats a emergències socials, i a situacions de 
vulnerabilitat, amb accés per baremació a través de la Mesa de 
valoració. 

• El Programa d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors millora els ajuts i els 
processos per a la dotació d’ascensors en tots els edificis susceptibles 
d’instal·lar-se, incrementant l’ajut al 100% per aquelles persones amb 
menys recursos econòmics, especialment gent gran. 

• Ajuts al pagament del lloguer: Millora i increment de la gestió dels ajuts 
personalitzats a l’allotjament i subvencions al lloguer de persones amb 
dificultat, per tal d’evitar el desnonament per causes econòmiques.  



• Borsa d’Habitatge de Lloguer i Programa de cessió d’habitatges, destinats 
a la mobilització d’habitatges buits i la seva disposició en lloguer a preus 
inferiors als de mercat.  

• Assetjament immobiliari: Informació, assessorament i suport a través de 
la Xarxa d’Oficines d’Habitatge. Conveni amb la Fiscalia del TSJC per tal 
de col·laborar en l’intercanvi d’informació i en l’aportació de documentació 
per a la instrucció de causes penals si se’n deriven de l’actuació.  

• Pla de xoc contra l’infrahabitatge i la sobreocupació. Establiment d’un Pla 
de xoc d’actuació en les situacions d’infrahabitatge i sobreocupació en els 
casos d’ús indegut o fraudulent de l’habitatge, a partir de la denúncia i la 
inspecció. 

• El Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de 
Barcelona i els processos d’adjudicació d’habitatges protegits. Posada 
en funcionament del Registre de Sol·licitants per l’accés a l’habitatge 
protegit, i com a instrument per al coneixement de la demanda social real 
d’habitatge. 

• Establiment de programes específics transversals, i previsió de reserves 
d’habitatges per als contingents especials, de gent gran, de persones amb 
discapacitat, de vulnerabilitat econòmica, contemplant també els habitatges 
d’inclusió, i de dones víctimes de violència de gènere. 

Constitueix un important repte en aquest període atendre les situacions de 
persones en situacions de risc i amb major vulnerabilitat econòmica, i per tant 
la dotació suficient dels contingents especials i del fons de lloguer social, per tal 
d’atendre les situacions d’emergència i de vulnerabilitat. 

En aquest sentit, el compromís municipal garanteix els recursos propis 
suficients per fer front a aquest repte, així com els recursos concertats amb les 
altres administracions, com a expressió de la prioritat política municipal en les 
polítiques d’habitatge i socials. 

Aquest compromís també es manifesta en la millora dels processos 
d’adjudicació i accés a l’habitatge protegit, a través del Registre de Sol·licitants, 
agilitant-los i convertint-los en processos continus a partir de la disponibilitat de 
l’habitatge acabat, i per tant reduint els terminis de lliurament des de 
l’adjudicació. 

Així mateix, la promoció i potenciació a través de la gestió a la Xarxa d’Oficines 
d’Habitatge dels ajuts al lloguer, tindrà una major efectivitat amb la consideració 
de prestació d’aquests ajuts, amb una rendibilitat social superior. 

 

 

 



INFORMES DE LA SÍNDICA DE GREUGES 

El resum dels suggeriments expressats per la Síndica de Barcelona en els seus 
informes anuals, en relació a l’habitatge i a les problemàtiques associades, que 
han estat motiu de consideració en les seves actuacions, és el següent: 

 

2006 

• Existència d’una franja social de famílies que, pel seu nivell d’ingressos, 
queden pràcticament excloses dels ajuts i de l’accés als habitatges socials. 

• Insuficiència de solucions per a les persones amb rendes més baixes o 
properes a l’exclusió social. 

• Famílies que tenen rendes massa baixes per tenir accés als habitatges 
socials, però massa altes per tenir accés a les prestacions de serveis 
socials. 

• Futur del Servei d’emergències socials. Amb la creació del Registre de 
Sol·licitants, com es gestionaran i quants pisos quedaran a disposició de 
persones que fins ara hi accedien atenent a criteris socials més enllà de la 
renda familiar. 

2007 

• Atenció a les problemàtiques de la sobreocupació d’habitatges 

• L’assetjament immobiliari, especialment a llogaters de rendes baixes, sovint 
amb l’omissió del deure de conservació per part dels propietaris. Insistir en 
la capacitat de l’Administració municipal per frenar les accions 
d’assetjament immobiliari. Actuació de la inspecció per prevenir-lo i evitar-lo. 
Actuació subsidiària quan el propietari es desentén de les seves 
obligacions. En situacions extremes es pot iniciar un expedient d’alienació 
forçosa o d’expropiació i incloure la finca en el Registre Municipal de solars 
sense edificar. El servei d’assessorament contra l’assetjament immobiliari 
hauria de tenir més capacitat per comprovar i activar els mecanismes de 
resposta a les denúncies presentades. 

• Reclamacions en relació als requisits i condicions per l’accés a l’habitatge 
protegit. 

• Consolidar un parc públic d’habitatge i que es destinin prioritàriament els 
recursos públics a la creació d’habitatges en règim de lloguer o de cessió 
del dret de superfície per un temps limitat, sense renunciar a la propietat del 
sòl. 



2008 

• Dificultat per aconseguir la hipoteca. 

• Ajuts al lloguer en el mercat lliure, són una oferta molt necessària per 
garantir a les famílies amb rendes baixes l’accés a l’habitatge. El retard del 
pagament, per arrendataris en risc d’exclusió, provoca que no siguin útils 
per ajudar, en aquestes situacions, a afrontar els pagaments mensuals del 
lloguer. Cal que es converteixi en prestació mensual, i que l’Ajuntament, 
com a gestor de la tramitació, reclami a la Generalitat una solució a aquest 
problema. 

• Problemes de salubritat en relació a la conservació d’habitatges i la 
disciplina urbanística. Problemes derivats de la presència de dipòsits 
d’aigua en molts edificis, on no hi ha un accés adequat i amb garanties de 
salubritat, a aquest servei bàsic. Intervenció municipal prioritària per garantir 
l’eliminació definitiva del servei d’aigua a través de dipòsit. 

 

TRACTAMENT DELS SUGGERIMENTS DELS INFORMES DE LA SÍNDICA 
DE BARCELONA 

1. Vulnerabilitat social: 

Les consultes i els recursos destinats a satisfer les necessitats residencials de 
les persones i unitats de convivència en menys recursos, ha estat una de les 
temàtiques de més interès durant aquests anys per part de la Síndica. 

El Pla incorpora una visió social de l’accés a l’habitatge en funció de les 
situacions particulars de les persones i dels seus recursos. Recull aquesta 
sensibilitat des de diferents aspectes. 

En primer lloc, a la secció B.1 del capítol IV d’Estratègies, Instruments i 
actuacions, en relació a atendre la demanda social d’habitatge, es relacionen 
els recursos per a unitats de convivència fins a 2,5 vegades l’IPREM. Dins 
d’aquest es defineix el fons públic d’habitatge de lloguer social, per a persones 
amb rendes inferiors a 1,5 vegades l’IPREM, que es troben en una situació que 
els impedeix accedir a un habitatge protegit. El destí d’aquest fons, que 
s’incrementarà amb el 5% dels nous habitatges públics en lloguer i dels 
habitatges obtinguts per permutes, és atendre les situacions d’emergències 
socials i de vulnerabilitat. El lloguer a satisfer per aquests habitatges respon al 
criteri de lloguer just, inferior al 30% dels ingressos dels adjudicataris. 

El Pla també incorpora el destí de l’habitatge dotacional per atendre les 
necessitats temporals d’habitatge per a col·lectius específics i grups en risc 
d’exclusió social, que conformen els contingents especials de persones 



socialment vulnerables i de dones víctimes de violència masclista, a més dels 
corresponents de gent gran o de persones amb discapacitat. A més, també es 
contempla la reserva d’habitatges dotacionals per a cobrir situacions 
d’emergència social. 

Els aspectes d’atenció de les emergències queden recollits en el Reglament del 
Registre, creant una taula per a l’adjudicació d’emergències, que substitueix i 
amplia la existent fins ara de Ciutat Vella. 

La incorporació dels programes específics, corresponents als contingents 
especials de gent gran, de persones amb discapacitat, de vulnerabilitat 
econòmica i de dones víctimes de violència masclista, desenvolupa l’aplicació 
d’aquests recursos per a persones que no arriben als mínims requisits 
d’habitatge amb protecció. 

La introducció de l’habitatge protegit en dret de superfície, que reconeix el 
decret 244/2005 del Govern de la Generalitat, junt amb els habitatges amb 
protecció oficial per a l’arrendament de règim especial a 25 anys, es poden 
destinar en part a llars amb ingressos ponderats entre 1,5 i 2,5 vegades 
l’IPREM,  per tal de facilitar l’accés a l’habitatge protegit a les persones amb 
menys recursos. 

2. Atenció a les disfuncions socials del mercat immobiliari 

En la secció E del capítol IV del Pla, es contemplen les actuacions relacionades 
amb les disfuncions socials del mercat immobiliari, les situacions 
d’infrahabitatge, sobreocupació i assetjament immobiliari. 

La Xarxa d’Oficines d’Habitatge, ara ja és el punt d’informació de referència 
d’aquests aspectes relacionats amb les disfuncions en relació a l’ús social de 
l’habitatge. En aquest sentit, amb el nou model organitzatiu, s’han ampliat els 
recursos humans, i l’atenció especialitzada en aquestes situacions, establint-se 
uns protocols específics d’actuació i tractament d’aquestes reclamacions. 

El conveni amb la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
matèria d’assetjament immobiliari, amb la voluntat de col·laborar en l’anàlisi de 
les situacions i supòsits en els quals, indiciàriament, s’apreciï la conducta 
d’assetjament immobiliari, ha estat un bon instrument per a la tramitació de les 
denúncies davant els jutjats, d’aquells expedients que han evidenciat una clara 
actuació d’assetjament immobiliari, i que no s’han resolt a través de la 
mediació. A aquests efectes es va crear una comissió de seguiment del 
conveni que es reuneix mensualment per analitzar i valorar les situacions de 
presumpte assetjament immobiliari. 

Les actuacions previstes en el Pla d’Habitatge, en relació a aquestes 
problemàtiques, contemplen des dels protocols d’actuació i coordinació 
institucionals, l’assessorament jurídic i acompanyament de gestions, el 



requeriment dels deures de conservació i manteniment als propietaris, 
l’elaboració d’un Pla de xoc contra l’infrahabitatge i la sobreocupació, l’actuació 
subsidiària i la creació del Registre Municipal de solars sense edificar. 

L’objectiu és detectar el més aviat possible aquestes disfuncions, ja sigui a 
través de l’assessorament, la denúncia, o la inspecció, i poder donar resposta a 
través de la mediació, la promoció de les mesures de rehabilitació i 
manteniment de l’habitatge, i en darrer terme la sanció o l’actuació judicial si és 
el cas. 

També es defineix el conjunt del municipi de Barcelona com a àmbit en el que 
establir àrees o polígons d’aplicació dels drets de tanteig i retracte, com a 
instrument d’aplicació puntual i estratègic, per intervenir davant les disfuncions 
del mercat immobiliari. 

3. Condicions per l’accés a l’habitatge 

Els aspectes relacionats amb l’accés a l’habitatge, es desenvolupen a la secció 
G del capítol IV del Pla d’Habitatge. 

L’entrada en funcionament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb 
Protecció Oficial de Barcelona, i els processos d’adjudicació concretats amb el 
seu Reglament, han de representar una millora important en els processos 
d’accés a l’habitatge protegit, que han estat causa de queixes davant la 
Síndica. 

El Registre, com a registre administratiu, requereix la verificació prèvia d’una 
sèrie de dades, que incidirà positivament en l’orientació de la demanda cap a 
una oferta adequada al sol·licitant. Com a tal, requereix una actualització 
adequada de tots els canvis que es produeixin en aquests requisits. 

Els processos d’adjudicació guanyaran agilitat, en tant que els sortejos seran 
continus a partir de la finalització i disponibilitat dels habitatges, gaudint 
igualment de tota la transparència i garanties que requereixen. 

Recentment, s’han afegit situacions de denegació de les subrogacions de les 
hipoteques als adjudicataris d’habitatges de protecció. Si bé aquesta és una 
situació que depassa les possibilitats d’actuació municipals, sí que ha compartit 
les preocupacions que s’han manifestat des del despatx de la Síndica. Des de 
les administracions competents, es treballa en acords amb les entitats 
financeres, per tal de donar solució a aquestes situacions, solucions que 
possiblement també contemplaran l’aval en la subsidiació de préstecs 
hipotecaris. 

 

 



4. Consolidació d’un parc públic d’habitatge 

Un dels objectius principals del Pla és el del manteniment de la propietat del sòl 
destinat a habitatge protegit, a més del seu increment a partir de l’adquisició de 
sòl i sostre, a través dels processos d’expropiació i especialment en les 
reparcel·lacions, amb l’adquisició de sostre per costos d’indemnització i 
urbanització. 

El manteniment de la propietat del sòl es planteja a través de les actuacions en 
habitatge de lloguer protegit, i sobretot, en la introducció de la fórmula d’accés 
a l’habitatge en règim de dret de superfície. El dret de superfície, consisteix en 
la venda per un període determinat de temps de la propietat de l’habitatge, 
mantenint la propietat pública del sòl. 

La funció social de l’accés a l’habitatge en dret de superfície, es pot resumir en 
els següents aspectes: 1) prima l’allotjament sobre la propietat de l’habitatge 
protegit –la Constitució mateix defineix el dret a l’habitatge, no a la propietat de 
l’habitatge -; 2) manté la propietat pública municipal del sòl, bé escàs a la 
nostra ciutat; 3) ofereix la possibilitat d’accedir a un habitatge més econòmic, 
que l’equivalent en compra, amb quotes similar a les equivalents de lloguer, i 
avantatges que no pot gaudir el lloguer; 4) permet la possibilitat de rotació, amb 
la recuperació durant el primer període de l’amortitzat actualitzat si es deixa 
l’habitatge, i conformar un parc públic estable d’habitatge protegit; i 5) la 
recuperació de l’immoble al final del període, o de la seva vida útil. 

D’altra banda, el Pla prioritza la permuta de sòl públic per habitatge construït, 
amb l’objectiu d’incrementar el fons públic de lloguer social.  

L’increment del parc de lloguer, l’accés a l’habitatge en dret de superfície, el 
fons de lloguer social, els períodes de protecció que determina la Llei del dret a 
l’habitatge, i l’accés a l’habitatge de segones transmissions a través del 
Registre de Sol·licitants, són aspectes que han de contribuir a mig termini a 
consolidar un important parc públic d’habitatge protegit i en rotació. 

5. Ajuts al lloguer 

Els ajuts al lloguer representen una part molt important de les polítiques 
d’habitatge, que són un dels aspectes del canvi i salt qualitatiu que s’ha donat 
aquests darrers anys. 

Amb l’objectiu d’ajudar als col·lectius més vulnerables a pagar les rendes de 
lloguer, existeixen quatre programes: els “ajuts al pagament del lloguer per a 
situacions excepcionals” de l’Ajuntament de Barcelona, “Ajuts personalitzats a 
l’allotjament” de la Generalitat de Catalunya, les “subvencions al lloguer de 
col·lectius amb dificultat”, de la Generalitat de Catalunya, i la “renda bàsica 
d’emancipació” del Ministerio de Vivienda. 



Amb el nou model de gestió de les Oficines d’Habitatge, tots aquests ajuts es 
poden tramitar directament en cada una de les Oficines de Districte. El Pla es 
planteja com a objectiu millorar i incrementar la tramitació d’aquests ajuts. 

Una des les queixes que transcendeixen en aquest àmbit, el constitueix el 
retard en el pagament d’aquests ajuts, especialment preocupant en aquells 
casos en què les dificultats econòmiques del beneficiari, feien difícil mantenir 
aquesta demora. En aquest sentit, és una bona notícia que estigui en tramitació 
l’Ordre del Conseller que ha de convertir-les en prestació i que, possiblement, 
ja serà d’aplicació aquest any, a banda, que l’avantprojecte del Pla per al Dret a 
l’Habitatge 2009-2012, ja ho té present. Això serà una millora molt important en 
l’efectivitat social d’aquests ajuts. 

6. Rehabilitació dels immobles 

La rehabilitació del parc construït és un instrument primordial per a garantir el 
dret d’un habitatge digne als habitants d'una ciutat consolidada com Barcelona, 
on les possibilitats de créixer i fer nous edificis és limitada. 

Les actuacions de rehabilitació tenen un doble objectiu. Per una banda, millorar 
la qualitat dels habitatges i del teixit urbà de la ciutat i, per l'altra, posar al 
mercat habitatges vacants per tal de fomentar el lloguer assequible. 

El Pla d’Habitatge planteja la millora de la gestió dels processos de 
rehabilitació, avançant en l’aprovació de les Bases Reguladores d’Ajuts a la 
Rehabilitació Específiques per a la Ciutat de Barcelona, que unifiquin la gestió 
de tots els ajuts a la rehabilitació a què es pot accedir, independentment del 
seu origen, amb la unificació de la informació i sol·licitud, a través de la Xarxa 
d’Oficines d’Habitatge, i la seva gestió a partir de l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 

D’altra banda, el Pla planteja també aspectes relacionats amb el compliment 
del deure de conservació i manteniment per part dels propietaris, com 
l’establiment d’un protocol de pronunciament municipal respecte les 
declaracions de ruïna si hi ha hagut incompliment del deure de conservació i 
rehabilitació, o les actuacions subsidiàries en els casos de negligència que 
puguin comportar situacions de risc per a les persones, com a mesura 
d’execució forçosa davant l’incompliment de les ordres d’execució emeses. 

Des de l’Ajuntament es vol mantenir una actitud proactiva en el foment de la 
rehabilitació, a través de les Oficines d’Habitatge, i especialment en aquells 
àmbits territorials en què l’estat del parc d’habitatge més ho requereix, com 
poden ser els nuclis antics dels barris. 

En aquest sentit, el Programa d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors, de 
caràcter universal i amb vocació de millora de la qualitat i condicions 
d’habitabilitat, té per objectiu millorar els ajuts i els processos per a la dotació 



d’ascensors en tots els edificis susceptibles d’instal·lar-se, incrementant l’ajut al 
100% per aquelles persones amb menys recursos econòmics, especialment 
gent gran. 

L’existència encara d’habitatges amb subministrament d’aigua a través de 
dipòsits, si bé no representa quantitativament un nombre d’habitatges important 
en relació al total de la ciutat, qualitativament encara representa un problema 
per a moltes famílies. Aquestes situacions tenen especial incidència en els 
nuclis antics dels barris, en molts habitatges de renda antiga, i sovint amb 
ocupants d’edat avançada i amb recursos econòmica limitats. Aquesta sovint 
representa un condicionat enfront el cost de la connexió a la xarxa d’aigua 
corrent. 

El programa d’instal·lacions de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat 
de Vida (IMPUiQV), contempla com una de les actuacions subvencionables per 
a les instal·lacions generals comunes, la substitució de dipòsits d’aigua per 
aigua corrent. En el marc d’actuació de les ARI, també ha hagut una incidència 
important en aquestes actuacions. 

Les Bases úniques de rehabilitació hauran de recollir els programes existents 
de l’IMPUiQV, en les ARI, per tal de poder incidir de manera més efectiva per 
substituir plenament el subministrament d’aigua a través de dipòsits. En aquest 
procés, s’hauran de buscar també formes de coordinació i cooperació amb els 
subministradors del servei d’aigua. 

 

INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA 

En els seus informes, el Síndic de Greuges de Catalunya, incideix en temes 
similars als exposats per la Síndica de Barcelona. Els principals suggeriments 
formulats giren entorn de l’assetjament immobiliari, els deures de conservació i 
manteniment, el foment de la rehabilitació, els ajuts al lloguer, els processos 
d’accés a l’habitatge, i la informació i atenció a la ciutadania: 

• L’Administració hauria de millorar la coordinació entre els diversos serveis i 
organismes per a actuar davant possibles casos d’assetjament immobiliari  

• L’Administració ha de procedir a l’execució subsidiària, en cas que el 
propietari incompleixi les obres de conservació ordenades 

• Les víctimes d’assetjament immobiliari requereixen un ajut més directe a 
l’hora de gestionar la defensa de llurs drets 

• Possibilitat de delimitar àrees en les quals les transmissions oneroses 
quedin subjectes als exercicis dels drets de tempteig i retracte a favor de 
l’Ajuntament. 



• Els poders públics haurien d’adoptar mesures per a donar confiança i 
seguretat al propietari que posa el seu habitatge en el mercat de lloguer 

• Necessitat que els ajuts al lloguer es percebin amb caràcter mensual, i no 
en un únic pagament. 

• Retard en la tramitació, la resolució i el pagament dels ajuts per a la 
realització d’obres de rehabilitació. 

• Cal promoure diverses mesures per incorporar al mercat els habitatges 
desocupats, com ara ajuts per a la rehabilitació d’habitatges o la subscripció 
per part de l’Administració d’assegurances multirisc perquè no sigui el 
propietari el que hagi d’assumir els desperfectes o els impagaments de les 
rendes, etc. 

• Cal implantar sistemes de finestreta única per als interessats a accedir a 
l’habitatge i crear un registre unificat de sol·licitants. 

• S’ha de prioritzar el sistema d’adjudicació d’habitatges mitjançant sorteig 
públic davant del sistema de baremació per garantir la igualtat, la 
transparència i l’objectivitat, i discriminar de manera positiva les persones 
en risc d’exclusió social, la gent gran i els joves. 

• Cal crear serveis públics i gratuïts d’informació en matèria d’arrendaments o 
impulsar els serveis ja existents, tenint especialment en consideració el 
problema de l’assetjament. 

• Tenir en compte les persones en situació d’exclusió social dins les 
polítiques d’habitatge. 

• Crear una borsa d’habitatges de lloguer per a col·lectius vulnerables i 
exclosos a preus assequibles. 

TRACTAMENT DELS SUGGERIMENTS DELS INFORMES DEL SÍNDIC DE 
GREUGES DE CATALUNYA 

Els suggeriments expressats pel Síndic de Greuges de Catalunya, tenen també 
la seva expressió en el Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, de forma 
anàloga a la ja expressada anteriorment en relació als corresponents de la 
Síndica de Barcelona. 

Aquests s’expressen en el Pla, tal com ja s’ha indicat, en els aspectes 
d’actuació en relació a les disfuncions socials del mercat. Contemplen 
l’articulació d’un protocol d’actuació específic per a casos d’assetjament 
immobiliari, garantint una assistència adequada a la possible víctima, 
l’elaboració de l’expedient en què es documenta el possible assetjament 
immobiliari per una manca de conservació de l’immoble o per altres formes 



actives d’assetjament, possibles actuacions delictives, l’assessorament 
necessari sobre els seus drets com a arrendataris. 

També es defineix el municipi de Barcelona com a àmbit en el que establir 
àrees o polígons d’aplicació dels drets de tanteig i retracte, com a forma per 
actuar davant de les disfuncions socials del mercat immobiliari, tal com 
específicament plantejava en els seus escrits. 

El Pla recull també els suggeriments en relació a l’execució subsidiària de les 
obres, en els casos en què es constata una manca de compliment voluntari i 
manifest de l’execució de les obres de conservació ordenades, i en el cas que 
les multes coercitives no aconsegueixin la finalitat perseguida. 

Ja s’ha indicat en relació a l’informe de la Síndica la importància i efectivitat 
social dels ajuts al lloguer, que amb una inversió relativament baixa en relació 
al conjunt de les polítiques d’habitatge a la ciutat, té una repercussió en un 
nombre elevat de persones que hi poden accedir. 

Són diversos també els suggeriments expressats pel Síndic que han tingut la 
seva translació en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
de Barcelona i el seu Reglament. Aspectes com el de finestra única, condicions 
d’accés a l’habitatge protegit, sistema i criteris d’adjudicació en determinades 
casuístiques, van ser objecte de consideració en l’elaboració del Registre. 

La posada  en funcionament de la Xarxa integral d’Oficines d’Habitatge, també 
ha donat resposta als suggeriments en relació a l’atenció a la ciutadania, de 
forma en tots els aspectes relacionats amb l’accés a l’habitatge i altres 
problemàtiques. 

Finalment, també han estat de molt valor, les reflexions, compartides amb la 
Síndica de Barcelona, en relació a les persones i col·lectius econòmicament 
més vulnerables, i els que pateixen situacions d’exclusió social, i la seva 
consideració en les polítiques d’habitatge. En aquest aspecte s’ha volgut donar 
un important gir social en la formulació de les propostes d’habitatge, 
especialment en relació a l’exclusió social i a les persones que tenint habitatge 
estan en risc de perdre’l. La concreció del fons de lloguer social, per situacions 
d’emergència i de vulnerabilitat, la reserva d’habitatges dotacionals per 
aquestes finalitats també, i la definició de programes transversals específics, 
per a gent gran, persones amb discapacitat, vulnerabilitat econòmica o per a 
dones víctimes de violència masclista, amb les corresponents reserves de 
contingents especials, tal com preveu la Llei del dret a l’habitatge, són 
expressió de la voluntat i objectiu de donar resposta a les necessitats 
d’allotjament de les persones en funció de la seva situació social i econòmica. 

 

 

 


