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Desnonats de la ciutat

Parlar de desnonaments i parlar de ciutat, com proposa el títol 
de la sessió, va molt de la mà, ja que l’entorn urbà és on 
persones perden casa seva. Però a més, el darrer any la frase 
"desnonats de la ciutat" ha adoptat un nou significat. De fet, no
és nou: sempre ha estat present en la vida de molts veïns i 
veïnes que han patit processos urbanístics propers a la seva llar
i han hagut de marxar o fer front a pujades de preu. No obstant, 
aquests últims mesos s'ha intensificat la lluita per poder 
continuar vivint als nostres barris i ciutats, davant l’augment 
del preu de lloguer, grans inversions de luxe i negocis turístics
que amenacen amb “comprar” Barcelona.

Podríem dividir la sessió en dues parts. En primer lloc, noves
tendències  en  el  dret  a  l'habitatge,  o  més  ben  dit,  noves
problemàtiques  que  dificulten  el  compliment  del  dret  a  un
habitatge digne i adequat. En segon lloc, noves amenaces al dret
a la ciutat, fenòmens globals que posen en entredit el gaudi de
l'espai públic o del dret a l’habitatge.

   1.- El dret a l'habitatge: noves tendències 

    El dret a l’habitatge a nivell internacional

El  dret  a  un  habitatge  digne  es  troba  reconegut  a  nivell
internacional, regional (europeu), estatal, a nivell estatutari i
també local. Pel que fa a l’àmbit internacional, ja l'any 1948,
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la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH) reconeixia el dret
a l'habitatge en el seu article 25, que garantia el dret a un
"nivell de vida adequat": 

«Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva
salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment
quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i
als  necessaris  serveis  socials;  tota  persona  té  dret  a  la
seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat,
vellesa  o  en  d'altres  casos  de  pèrdua  dels  mitjans  de
subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva
voluntat.» 

L'any 1966, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals  (PIDESC),  convertia  en  vinculant  per  als  estats
signataris  del  Pacte  la  garantia  del  dret  a  l'habitatge,  per
mitjà del seu article 11, on es reconeixia:

«el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a sí
mateixa  i  la  seva  família,  incloent  l’alimentació,  vestit  i
habitatge adients, i a una millora continuada de les condicions
d’existència.» 

El fet que el dret a l'habitatge s'inclogui dins el dret a un
nivell de vida adequat no és baladí, sinó que escenifica molt bé
el significat dels drets socials. La garantia dels DESC ha de
portar  a  una  vida  amb  dignitat,  cobrint  així  les  necessitats
bàsiques per a poder desenvolupar-se en la societat i reproduir
la vida, en un entorn sa. En altres cultures s'ha utilitzat el
concepte del "Sumak Kawsay" o "Buen Vivir". No disposar d'una
llar, en canvi, dificulta el compliment d'altres drets socials,
com pot ser el dret a la intimitat, a la vida privada i familiar,
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o  el  dret  a  la  salut.  Aquesta  interrelació  radica  en  la
interdependència  entre  drets  humans:  la  vulneració  d'un  dret
sovint  comporta  la  vulneració  d'altres.  
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Aquest gràfic forma part d'un informe que vàrem realitzar des de
l'Observatori  DESC  l'any  2015.  Juntament  amb  la  Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca, el projecte SOPHIE sobre salut i el
grup d'investigació EMIGRA de la UAB, vàrem documentar el vincle
entre els problemes amb l'habitatge i l'afectació a la salut i a
la infància. Tal i com s’observa a la columna dreta, la salut a
les famílies amb problemàtiques d’habitatge és força pitjor que
la  salut  al  conjunt  de  la  població  catalana.  També  es  pot
constatar  l’impacte  en  la  infància.  D’aquesta  manera,  queda
palesa l’estreta relació entre els diferents drets humans com es
comentava,  i  per  tant  és  important  no  aïllar  les  qüestions
d’habitatge perquè poden tenir una afectació molt més enllà de no
tenir un sostre.

El  dret  a  l’habitatge  adequat  ha  estat  definit  per  part  de
Nacions Unides identificant set requisits bàsics. A l’Observació
General1 nº4  del  Comitè  DESC,  s’estableixen  aquestes
característiques  que  un  habitatge  ha  de  complir  per  a  ser
considerat adequat segons els estàndards del dret internacionals
dels  drets  humans:  a)  seguretat  jurídica  de  la  tinença;  b)
disponibilitat  de  serveis,  materials,  infraestructura;  c)
despeses  suportables;  d)  habitabilitat;  e)  accessibilitat;  f)
lloc, i g) adequació cultural.

1Les Observacions Generals (OG) de Nacions Unides són desenvolupaments de preceptes incorporats als
Pactes i normes del sistema de drets humans. Sovint ajuden a interpretar els drets reconeguts, com en 
aquest cas el dret a l’habitatge.
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La  seguretat  en  la  tinença  (a)  no  s’ha  de  confondre  amb
l’habitatge en propietat, sinó que precisament fa referència en
el foment de tipus de tinença que donin seguretat i estabilitat a
les persones que hi viuen. Pel que fa a les despeses suportables,
sovint  s’ha  considerat  el  30%  dels  ingressos  familiars  com  a
despesa màxima en habitatge i subministraments bàsics.

Cal  també  destacar  l’Observació  General  nº  7,  referent  als
desallotjaments forçosos. Fa especial èmfasi en la protecció dels
col·lectius vulnerables, l’ús de la violència només en última
instancia i en determinats supòsits i en la necessitat de comptar
amb  una  protecció  jurídica  adequada.  Es  considera  que  en  els
desallotjaments haurien de tenir:

“a)  una  autèntica  oportunitat  de  consultar  a  les  persones
afectades; b) un termini suficient i raonable de notificació a
totes les persones afectades amb antelació a la data prevista per
al desallotjament; c) facilitar a tots els interessats, en un
termini  raonable,  informació  relativa  als  desallotjaments
previstos i, si escau, als fins a què es destinen les terres o
els habitatges; d) la presència de funcionaris del govern o els
seus representants en el desallotjament, especialment quan aquest
afecti grups de persones; e) identificació exacta de totes les
persones  que  efectuïn  el  desallotjament;  f)  no  efectuar
desallotjaments quan faci molt mal temps o de nit, llevat que les
persones afectades donin el seu consentiment; g) oferir recursos
jurídics;  i  h)  oferir  assistència  jurídica  sempre  que  sigui
possible  a  les  persones  que  necessitin  demanar  reparació  als
tribunals.”
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Hi ha un altre element interessant a considerar en aquesta OG,
relacionat amb la interdependència entre drets que es comentava i
el reallotjament obligatori per part de les administracions per
tal de no exposar a més vulneracions de drets a la persona:

“Els desallotjaments no haurien de donar lloc al fet que hi hagi
persones que es quedin sense habitatge o exposades a violacions
d'altres drets humans.  Quan els afectats pel desallotjament no
disposin de recursos, l'estat part ha d'adoptar totes les mesures
necessàries, a la major mesura que permetin els seus recursos,
perquè es proporcioni un altre habitatge, reassentament o accés a
terres productives, segons escaigui.”

Evidentment, la crisi hipotecària i les bombolles immobiliàries
que  s’han  viscut  a  l’estat  espanyol  i  encara  perduren  han
contravingut  allò  establert  en  el  PIDESC.  El  Comitè  DESC  de
Nacions Unides, òrgan encarregat de supervisar el compliment del
PIDESC,  ha  condemnat  en  dues  ocasions  el  govern  espanyol  per
vulneració del dret a l’habitatge. El setembre de 2015, va emetre
una  resolució que  considerava  que  un  desnonament  no  s’havia
notificat correctament i que per tant s’havia conculcat aquest
dret. Recentment, el mes de juny de 2017, el Comitè DESC va
resoldre un segon  dictamen en què de nou s’havia desnonat una
família quan s’havia acabat el contracte de lloguer i no s’havia
ofert  cap  allotjament  alternatiu,  malgrat  la  sol·licitud
reiterada.  Aquesta  última  resolució  és  d’especial  importància
perquè  es  denuncia  la  manca  de  reallotjament  per  part  de
l’administració i l’injusta llei de lloguer espanyola.
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El dret a l’habitatge a nivell regional

Pel que fa a l’àmbit regional, el Consell d’Europa és l’òrgan de
defensa de drets humans. Format per 47 països, l’any 1950 va
aprovar el Conveni Europeu de Drets Humans (CEDH). El Tribunal
Europeu de Drets Humans (TEDH) és l’encarregat de vetllar pel seu
compliment.  Si  bé  aquest  conveni  reconeix  exclusivament  drets
civils  i  polítics,  el  TEDH  ha  adoptat  en  diverses  ocasions
mesures  cautelars  i  decisions  que,  de  forma  indirecta,  han
garantit el dret a l’habitatge, a través de la protecció del dret
a la vida privada i familiar (article 8),  el dret a un procés
equitable (article 6), la protecció dels infants i gent gran i el
dret  a  no  patir  tortures  ni  tractes  degradants  (article  3).
Algunes  mesures  cautelars  que  han  transcendit  per  la  seva
notorietat són la del cas de Salt (Girona), on es va aturar el
desallotjament d’un bloc ocupat per la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca fins que s’assegurés un reallotjament per part de
l’administració,  el  cas  de  la  Rimaia  (Barcelona),  aturat  el
desnonament fins la decisió de fons, o el cas del desallotjament
d’un pis de l’IVIMA (Madrid) on una mare i fills estaven en risc
de patir tractes inhumans i degradants si es quedaven al carrer.

Finalment,  en  relació  amb  l’àmbit  estatal  i  autonòmic,  és
important  tenir  en  compte  el  reconeixement  constitucional  del
dret a l’habitatge i els límits a drets patrimonials com ara el
dret a la propietat privada i la seva funció social (article 33).
A Catalunya, la llei 18/2007 del dret a l’habitatge estableix
també  multes  i  sancions  per  a  aquells  propietaris  que  no
garanteixin  la  funció  social  de  l’habitatge  i  en  facin  usos
anòmals (pisos buits, en mal estat, sobreocupats...). 
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Noves tendències

Com a conseqüència de la crisi hipotecària,  que ha afectat de
manera especialment greu l’estat espanyol, s’han impulsat algunes
mesures,  si  bé  tímides,  per  part  de  les  administracions.  Les
múltiples resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
han  afavorit  canvis  legislatius  en  la  llei  hipotecària  i  les
normes processals; la lluita ciutadana, com ara la liderada per
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, ha aconseguit aprovar
lleis d’emergència habitacional i pobresa energètica a diverses
comunitats  autònomes  (moltes  d’elles,  recorregudes  davant  el
Tribunal Constitucional per possible inconstitucionalitat).

Entre el drama hipotecari i la pèssima gestió de la crisi va
passar  gairebé  desapercebuda  la  progressiva  precarització  del
lloguer. Des de l'any 2009, successives modificacions de la Llei
d'Arrendaments Urbans (LAU) impulsades pel Partit Socialista i
pel Partit Popular van suposar una notòria pèrdua de drets per a
les  persones  inquilines.  Per  exemple,  es  va  agilitzar  el
desnonament  per  impagament  de  rendes,  instaurant  l'anomenat
"desnonament exprés". Així mateix, es va escurçar la durada dels
contractes, passant de 5 anys, amb pròrroga de 3 anys més, a 3
anys de contracte, amb pròrroga d'un any. 

Els darrers dos anys les veus d'alerta han començat a sentir-se
amb més força. D'una banda, el percentatge de desnonaments que
corresponen  a  impagament  de  lloguer  s’ha  multiplicat,
especialment a grans ciutats. A Barcelona arriben al voltant del
90%, la qual cosa indica que cal posar un focus en aquesta clara
problemàtica habitacional.

8



Jornades UPEC 2017 “En l'interval sorgeixen monstres”

D'altra banda, els preus dels habitatges de lloguer han patit un
creixement exponencial, fet que ha impossibilitat que molta gent
pugui accedir a tenir una llar per mitjà de la tinença en forma
de lloguer. Els increments de preus, a més de dificultar l'accés
a  un  habitatge  de  lloguer,  està  generant  els  anomenats
"desnonaments  silenciosos  o  invisibles".  Es  tracta  de
finalitzacions de contracte en què, en no existir límit d'augment
de preus, els propietaris decideixen pujar el preu del lloguer,
amb el resultat que molts llogaters i llogateres no poden assumir
aquest nou preu i han de deixar el pis. Aquests desnonaments no
consten a cap registre, ja que no hi ha cap procediment judicial
que et faci fora de casa, simplement el contracte s’acaba.

Evidentment,  a  l'anomenada  "bombolla  del  lloguer"  se  sumen
diversos elements. Entre altres coses, si els contractes fossin
de  més  durada  aquest  augment  no  es  podria  fer  tan  sovint
(actualment, cada 3 anys). A més, si existissin limitacions a
l'increment  de  preus  aquestes  pujades  no  podrien  ser  tan
elevades.

També hi ha molts altres aspectes de l'actual sistema de lloguer
que resulten injustos per als inquilins. A més del preu, un altre
element que sovint converteix en quimera la recerca de pis són
les  fiances  i  avals  que  es  demanen  a  l'hora  de  signar  un
contracte. Cal tenir en compte, a més, que sovint els habitatges
es troben en mal estat o que s'estan posant en lloguer habitatges
que  no  són  habitables,  sinó  que  podrien  qualificar-se
d'"infrahabitatge".

Són  diversos  els  fenòmens  que  ens  han  portat  fins  a  aquesta
situació. Es podrien identificar almenys cinc causes:
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- Una major restricció del crèdit hipotecari: en aquest sentit,
les  entitats  financeres  han  limitat  fins  a  cert  punt  el
finançament  d'hipoteques,  fet  que  orienta  molta  gent  cap  al
mercat de lloguer i en fa augmentar la demanda.

-  La  gran  quantitat  d'habitatges  d'ús  turístics,  legals  i
il·legals, que fan un ús no-residencial dels habitatges. Destinar
una quantitat tan gran d’habitatges al negoci del turisme resta
places  de  lloguer  convencional,  amb  els  efectes  que  això
comporta. 

-  La  "gentrificació"  de  determinats  barris  per  mitjà  de
l'obertura de locals de moda i modernització dels habitatges, on
hi va a viure persones amb rendes més altes. Aquest tipus de
processos provoquen una alça dels lloguers dels habitatges i dels
comerços i contribueixen a una substitució de la població (amb
més capacitat adquisitiva).

- La rendibilitat que dóna l'habitatge de lloguer als centres
urbans ha obert un nínxol de mercat per al mercat immobiliari,
sovint amb la participació de diferents empreses en la compra,
rehabilitació,  venda  i  posada  en  lloguer  d'edificis  sencers
d'habitatges.  Nous  actors  que  entren  en  joc:  inversors
internacionals, grans fortunes.. 

Una altra qüestió que té un pes important en el dia a dia de les
persones amb problemes d'habitatge són les ocupacions. Aquesta
temàtica, molt complexa i difícil d'abordar, és una realitat a
molts barris i pobles de Catalunya. És difícil obtenir xifres
exactes, però diversos municipis xifren en centenars o milers els
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habitatges  ocupats2.  Sovint  es  tracta  de  situacions  molt
precàries, en què s'ha ocupat després d'un desnonament o per la
impossibilitat  d'accedir  al  mercat  de  lloguer  amb  els  preus
actuals.  L'ocupació  comporta  a  més  dificultats  d'accés  als
subministraments  bàsics  d'aigua  i  energia.  Des  de  les
administracions  públiques  s'està  treballant  en  protocols  però
resulta  extremadament  complicat  resoldre  moltes  d'aquestes
situacions,  que  es  multipliquen  a  causa  del  gran  nombre
d'habitatges buits.

 El dret a la ciutat: noves amenaces

El paradigma del dret a la ciutat va néixer de la mà d'Henri
Lefebvre  a  França,  l'any  1968.  Des  de  llavors,  ha  tingut
múltiples interpretacions i aplicacions pràctiques arreu del món.
El dret a la ciutat planteja el dret dels habitants de pobles i
barris a construir la seva ciutat, a participar en les polítiques
públiques que defineixen els usos de l'espai públic, el sistema
d'habitatges o la forma de desplaçar-se.

A la Declaració de Barcelona, aprovada l'abril de l'any passat en
el marc del procés cap a Habitat III (cimera de Nacions Unides en
matèria d'hàbitat), es definien quatre aspectes claus per a la
ciutat: 

- L'habitatge: és un element central per a gaudir d'una vida
digna, tal i com s'ha exposat més amunt. Disposar d'una llar

2En aquest informe es poden consultar dades i situació de l’habitatge als 12 municipis més grans de 
Catalunya.
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permet tenir un espai propi, íntim, per a desenvolupar projectes
vitals, descansar i participar així de la vida social.

- La mobilitat: com ens desplacem dins l'espai urbà és també de
gran rellevància. La supremacia del vehicle privat comporta uns
nivells de contaminació molt elevats i una ocupació de l'espai
públic  desmesurat.  Per  tant,  l'aposta  per  la  bicicleta  i  el
transport públic suposen una batalla central dins les ciutats.

- L'espai públic: configura el caràcter de les urbs. La seva
gestió  pot  afavorir  l'existència  d'espais  de  socialització,
intercanvi comunitari i cultura popular, o pel contrari impulsar
dinàmiques  repressives,  de  vigilància  i  normes  de  "civisme"
restrictives.

- Els espais d'intercanvi econòmic: mercats, eixos comercials,
botigues i fins i tot venda ambulant constitueixen el dia a dia
de la població. L'aposta per l'economia social o per les grans
marques, la protecció del petit comerç o el foment de les grans
superfícies són part d'un debat sobre el model de ciutat i la
seva economia.

Aquests elements bàsics per a la vida digna a la ciutat es troben
en constant batalla en l’actualitat: es massifica el transport
públic, es privatitza l’espai públic, s’encareix l’habitatge, els
espais d’intercanvi es transformen cap a un públic que no és qui
habita  la  ciutat,  escala  la  contaminació,  les  operacions
urbanístiques es tornen més opaques...  La financiarització del
sòl  i  de  l'habitatge,  com  bé  descriu  Desirée  Fields,  està
transformant  els  barris  i  ciutats,  afavorint  els  negocis
immobiliaris i l’especulació amb els habitatges com si fossin
mercaderies, desposseint-los de tot signe de dret humà. 
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El cas del lloguer és paradigmàtic: la inversió en aquest tipus
de  tinença  ha  estat  relativament  recent.  L’entrada  de  grans
fluxos de capital global, especialment a Barcelona, ha propulsat
una  pujada  de  preus  i  l’entrada  de  la  ciutat  en  circuits
d’inversió per part de fons voltor i grans fortunes. La idea
d’una  Barcelona  atractiva  i  cosmopolita  com  a  ciutat  per  a
invertir i fer negocis està activant una tendència perillosa en
matèria  d'habitatge  com  és  disminuir  l'oferta  de  lloguer
assequible per a enfocar-se cap a inquilins "de luxe". 

Aquest  procés  d'elitització  de  la  ciutat  ha  generat  fortes
mobilitzacions  i  organització  veïnal.  Ens  trobem  en  un  punt
d’inflexió a diferents ciutats exposades ja sigui a un turisme
massiu,  a  processos  de  gentrificació  d’alguns  barris,  a
l’elitització  dels  centres  històrics...  Paulatinament,  les
ciutats concebudes com a espai de visita o lloc d’inversió es
distancien de la ciutadania que hi viu. Això en ocasions provoca
una expulsió cap a les perifèries, les quals també es comencem a
transformar fruit de l’efecte domino del moviment poblacional.
Malgrat  ser  un  concepte  que  durant  la  crisi  econòmica  havia
quedat aparcat, els darrers mesos el dret a la ciutat s'està
recuperant amb força pels moviments populars, i potser una eina
útil de mobilització per a defensar la vida de barri i dels
carrers davant les ciutats “de postal”. 
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