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Presentació

L’experiència de Càritas es fonamenta en la seva atenció diària a les persones més febles que
acudeixen als seus serveis d’atenció directa amb problemes greus de subsistència. Van ser al
voltant de les 60.000, l’any passat (el doble que l’any 2007), i en la gran majoria dels casos, la
problemàtica de l’habitatge va constituir un dels aspectes més greus a abordar. Com es veurà en
l’Informe que presentem, estem destinant a ajuts econòmics en metàl·lic en matèria d’habitatge,
prop dels 2 milions d’euros anuals. Vam posar en marxa, a finals del 2011, el Servei de Mediació en l’Habitatge, amb l’objectiu específic de prevenir l’exclusió social residencial, evitant el
màxim nombre possible de desnonaments, amb el qual hem atès, en dos anys, prop de 1.800
famílies, hem evitat 525 desnonaments, i hem ajudat a trobar un nou habitatge a prop de 100
famílies. Finalment, hem triplicat respecte de l’any 2007 el nombre d’habitatges que gestionem
Càritas, conjuntament amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social, situant-nos en els 363,
entre pisos compartits, centres residencials i pisos familiars de lloguer social, que donen allotjament a prop de 1.515 persones que no poden accedir ni al mercat lliure ni al protegit o públic.
Cada un d’aquests eixos de treball són descrits i analitzats en els diversos capítols de l’Informe
que presentem, amb la voluntat i desig que siguin de la màxima utilitat per a totes les persones
i entitats interessades per aquests temes i també per a tots els que volen conèixer amb més
profunditat i detall quina és la tasca que desenvolupa Càritas Diocesana de Barcelona.
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Tota l’acció que hi trobaran constitueix una experiència densa que ens ha permès
posar el focus sobre el que hem de considerar avui, juntament amb el de l’atur,
el principal problema de la nostra societat: el sobre endeutament i l’entrada en
l’exclusió social per impossibilitat de fer front al cost de l’habitatge. Aquesta experiència, en efecte, ens ha permès denunciar les mancances de tipus legislatiu i
d’acció pública que fan impossible, no només que aquestes greus situacions no es
produeixin, sinó que un cop aparegudes puguin tenir garanties d’una solució raonable; i ens ha permès, també, emprendre les accions anteriorment esmentades
que considerem ben enfocades i que poden servir de referent a l’hora de legislar i
de crear marcs públics d’intervenció de cara a donar solució al sobre endeutament
de les llars.
D’altra banda, l’atenció directa a les llars amb problemes d’habitatge i d’allotjament
ens ha portat a col•laborar molt fructíferament amb l’Agència de la Salut Pública de Barcelona, en el projecte europeu SOPHIE, d’estudi de les desigualtats
de salut entre països, i com influeixen en aquestes desigualtats, les condicions
d’allotjament. La darrera part de l’Informe que presentem es dedica a la publicació
dels resultats d’aquest estudi. Voldria fer un èmfasi especial en aquests resultats
que, en ser la primera vegada que s’estudien i analitzen, d’una banda corroboren
i fins i tot eixamplen la impressió que des d’una perspectiva d’opinió pública es té
de la fràgil i vulnerable situació de les llars afectades per problemes de mal allotjament o de pèrdua de l’allotjament, i, d’altra banda resulten una eina preciosa
per a formular estratègies d’actuació i recomanacions i demandes d’actuació a les
administracions públiques.
Confio que tota aquestes informacions i reflexions ens ajudin a tots a ser més solidaris, i a posar com a principal focus de les nostres preocupacions l’ajut a totes les
famílies que estan vivint al voltant nostre una de les pitjors plagues socials dels
darrers temps com és la pèrdua o el risc de pèrdua de l’habitatge.

Jordi Roglá
Director de Càritas Diocesana de Barcelona

Barcelona, 18 de desembre de 2013
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Introducció

Dins del marc més ampli d’actuació de Càritas Diocesana de Barcelona (CDB) –que aborda l’acollida,
l’acompanyament i l’atenció de les necessitats més bàsiques de les persones i famílies més vulnerables de la nostra societat–, des de fa molts anys ha assumit el compromís de lluitar per fer efectiu un
dret humà com és l’accés a l’habitatge i oferir llars (molt més que un sostre) a les persones en situació
d’exclusió social i residencial, amb l’objectiu de treballar pel benestar i la millora de la qualitat de vida
de les persones ateses.
El dret a l’habitatge està reconegut explícitament a Espanya a l’article 47 de la Constitució: “Tots els
espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions
necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació. La comunitat participarà
en les plusvàlues que generi l’acció urbanística dels ens públics.”
Però la seva aplicació, a la pràctica, obre dubtes més que raonables sobre una garantia efectiva de la
proclamació constitucional. En efecte, ens trobem davant d’un dret no directament exigible, que requereix de mecanismes de desplegament, com a lleis o decrets de desenvolupament del principi, i mesures
públiques de concreció; en definitiva, passos endavant per part de les autoritats públiques, tal com el
mateix text constitucional proposa. I també requereix de passos –de reflexió i d’acció– per part de la
societat en conjunt, que ens portin a una acceptació de les limitacions que necessàriament ha de tenir
el dret a la propietat quan topa amb el dret a l’habitatge, és a dir, que ens duguin al reconeixement i
l’acceptació de la funció social de la propietat, i concretament de la funció social de l’habitatge.
Són contínues en els darrers temps les manifestacions que assenyalen les grans carències de la nostra
societat en el reconeixement efectiu del dret a l’habitatge. Concretament, n’hi ha dues que suposen
una major dificultat en la tasca diària de CDB: els problemes d’accés a l’habitatge per a determinats
col·lectius, i la pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge habitual per no poder fer front als pagaments per
part de famílies que han estat colpides per la crisi.
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L’accés a un habitatge pot fer-se efectiu per dues vies: mitjançant el parc públic o mitjançant el parc
privat, és a dir, del que és propietat de persones físiques o jurídiques privades que l’ofereixin en venda
o lloguer a tercers.
Atès que a Espanya els parcs públics de lloguer tot just arriben a un habitatge per cada 1.000
habitants1, resulta evident que la gran majoria de la població que necessita habitatge ha de
satisfer aquesta necessitat mitjançant l’oferta privada. Ara bé, per donar compliment al que
exigeix l’article 14 de la Constitució Espanyola, “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”, les condicions d’accés als parcs
públics estan regulades, però en cap cas poden resultar discriminatòries. Però el respecte a
aquest principi es difumina en el cas de tractar amb habitatges de propietat privada, els propietaris dels quals normalment entenen que per sobre del dret a l’habitatge del conjunt preval
el dret a la seva propietat, a més, entès com un dret no subjecte a limitacions, ni tampoc a
obligacions.
A efectes de l’accés a l’habitatge aquest context suposa que una quantitat molt important –per
no dir majoritària– de col·lectius que necessiten habitatge assequible troben enormes dificultats per cobrir-la. Bé, perquè no troben habitatge públic, bé perquè les llistes d’espera de
l’habitatge públic pateixen un retard excessiu, bé perquè els propietaris d’habitatges privats
es mostren reticents a vendre’ls-hi o llogar-los-hi. Entre aquests col·lectius es pot destacar
de forma tradicional el dels joves, però en els últims quinze anys ha pres relleu i d’una forma
gairebé generalitzada, el de les persones immigrades extracomunitàries.
D’altra banda, la situació de crisi que venim arrossegant des del 2008, la precarietat laboral i la
pèrdua de poder adquisitiu, han provocat que un percentatge important de persones en situació
de vulnerabilitat se situïn ara en una franja de greu exclusió residencial i social.
La situació d’aquestes persones s’agreuja molt més quan s’afegeixen diverses situacions de
vulnerabilitat personal, de fractures relacionals i de pèrdua de xarxes de suport familiar i social
i quan es va esmicolant el sistema de protecció social.
En efecte, el canvi de cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat, com es pot
veure en els gràfics adjunts, un molt fort increment de la taxa d’atur i una caiguda dels ingressos familiars. Un nombre creixent d’habitatges adquirits mitjançant crèdit hipotecari han anat
entrant en mora i, posteriorment, en execució hipotecària, provocant els desnonament de moltes famílies. I un nombre creixent de persones o famílies està vivint en habitacions rellogades
o pagant lloguers cada cop més allunyats de llurs ingressos decreixents, corrent el risc també
de ser desnonats per causa de dificultats de pagament.

(1) La mitjana europea d’habitatge en lloguer social –de titularitat pública o concertada amb el sector públic– se situa al voltant dels 80 habitatges per cada 1.000 habitants, arribant, en determinats casos als 120
(Alemanya) o 145 (Holanda) habitatges.
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Fig. 1. Taxa d’atur a Catalunya per trams d’edat. 2001-2013

Font. Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT
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Fig. 2. Renda de les llars a Catalunya. 2007-2011

Font. Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT

Fig. 3. Renda familiar i taxa de pobresa relativa a Catalunya.
2006-2011

Font. Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT
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Fig. 4. Taxa de risc a la pobresa o exclusió social a Catalunya
(AROPE). 2006-2011

Font. Elaboració pròpia a partir d’INE /IDESCAT

Fig. 5. Morositat de les famílies a Espanya. 2004-2013

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Banc d’Espanya
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Fig. 6. Morositat de les famílies a Espanya. 2004-2013

Font: Elaboració pròpia a partir d’INE i Banc d’Espanya

Davant d’aquestes realitats, Càritas Diocesana de Barcelona en els darrers anys ha volgut intensificar les seves propostes de suport en matèria d’habitat0ge.
Càritas actua amb tres línies de suport per a les llars i persones que tenen dificultats en relació
amb l’habitatge:
1. Ajudes econòmiques directes en metàl·lic a les famílies per pagar l’habitatge. S’han
multiplicat per quatre, des de l’any 2007 al 2013, passant de 0,5M€ a 2M€.
Durant l’any 2012 aquestes ajudes van suposar el 71% del total de les ajudes directes en
metàl·lic a les famílies que va concedir Càritas Diocesana de Barcelona. I es van destinar,
fonamentalment a ajudar a pagar despeses relacionades amb l’habitatge, sobretot lloguers,
habitacions de relloguer, i hipoteques, però també rebuts de llum, aigua, gas, etc.(Figura 7).
Aquestes ajudes han anat creixent els últims anys, fruit del procés que han hagut de fer les
famílies per ajustar els seus minsos pressupostos a la realitat de la crisi. I no només ha crescut
el nombre de persones beneficiàries sinó que també se n’ha allargat el temps de durada.

17
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Fig. 7. Ajudes econòmiques en metàl·lic de CDB per a Habitatge. 2012

FONT: Servei d’Ajudes Econòmiques. Càritas Diocesana de Barcelona
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2. Parc d’habitatges de lloguer social propi per millorar les condicions de les llars que
estan vivint en precari o en condicions inadequades. Comptem en aquest moment amb
357 habitatges comartits i unifamiliars d’inclusió i 6 centres residencials, amb un total de
1.515 places.

Segons el grau d’acompanyament i supervisió, en funció de les necessitats i el pla de treball
dels usuaris, que impliquen diferents intensitats i estratègies, trobem la següent classificació
d’habitatges d’inclusió:

•

Habitatges supervisats. Es tracta de l’habitatge amb un menor grau de seguiment i per
tant, en certs aspectes, la situació més propera a una autonomia total en habitatge propi.
El seguiment té una periodicitat que pot anar des de visites setmanals o quinzenals, a
determinar-se en funció de la demanda dels usuaris. Es fonamenta en l’acompanyament
i l’assessorament, si bé s’hi poden continuar treballant certs aspectes relacionats amb la
inclusió social i laboral.

En aquest grup s’hi encabeixen els 294 habitatges gestionats per la Fundació Foment de
l’Habitatge Social, i els 19 habitatges tutelats “Almeda”.

•

Habitatges amb suport. Es combina una presència més constant del professional, una
o diverses vegades per setmana, amb la intenció de potenciar l’autonomia de l’usuari en
diferents àmbits. L’habitatge amb suport respon més a la lògica de l’acompanyament i
d’un camí cap a l’autonomia. Els nostres habitatges se situen en aquesta tipologia.

Forma part d’aquest grup el parc de 37 habitatges compartits, i les 7 unitats de convivència per
a gent gran.

•

Habitatges assistits/dirigits. Inclou els habitatges amb una presència constant de personal de l’entitat, generalment de 4 o 5 dies per setmana com a mínim. Són habitatges
per a persones amb un grau alt o moderat de dependència funcional i social. També
s’adrecen a persones que necessiten un grau de seguiment important com a pas previ a
un altre recurs de menor supervisió.

S’inclouen en aquest grup els centres residencials (3 cases d’acollida per a dones soles o amb
fills, i 3 centres residencials per a persones sense llar i amb VIH-Sida).
A banda de l’acció social pròpia que CDB realitza en matèria d’habitatge, una part de les respostes es donen a través de la Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social (FHS), una fundació promoguda per Càritas l’any 1990 amb la missió de lluitar contra l’exclusió residencial i que
l’any 2012 va assumir la gestió dels habitatges unifamiliars per famílies en situació d’exclusió
que fins llavors gestionava CDB. La FHS també es fa càrrec del desenvolupament del projecte Oikos de CDB, que té com a finalitat fer un treball intensiu amb les famílies que viuen en
habitatges de la Fundació, acompanyant-les en els seus itineraris i processos cap a la plena
inserció.
Tota aquesta oferta residencial dóna resposta a les necessitats detectades a través de processos avaluatius i de reflexió interns i en col·laboració amb altres entitats vinculades i/o dedicades a l’estudi en diferents aspectes relacionats. Una presentació més detallada d’aquesta línia
d’intervenció la trobarem en el Capítol 1 d’aquest Informe.
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3. Servei de Mediació en Habitatge,que ha permès atendre, en els seus dos primers anys
d’existència, 1.804 llars (6.256 persones) amb problemes greus de pagament de l’habitatge, i
evitar 455 desnonaments.
Creat al setembre de 2011, s’adreça a persones i famílies que a causa dels seus baixos ingressos tenen
problemes per pagar el seu habitatge i poden perdre’l per impagament.
D’aquest servei, en parlarem abastament en el Capítol 2 d’aquest informe.
Gràcies a aquest conjunt d’eixos d’activitat, podem dir que l’any 2013,
• O que cada dia, 2.200 persones hauran dormit sota un sostre de CDB,
• O que cada dia, 4.600 persones hauran dormit sota un sostre, gràcies als ajuts de CDB.
• O que 11.000 persones hauran rebut ajuts de CDB , en concepte d’habitatge,
Com s’ha dit, cada una d’aquestes línies d’actuació són descrites i analitzades en els capítols específics
d’aquest informe per tal de donar-ne a conèixer la intensitat, profunditat, abast i limitacions. I, també,
per alertar de les dificultats i mancances que implica dur a terme aquestes tasques molt sovint no
de manera subsidiària sinó substitutòria del que ha de ser el rol de les administracions públiques en
l’exercici constitucional de la garantia dels drets.
Per últim, hem volgut incloure en aquest informe, com a Capítol 3 (Salut i Habitatge. Un estudi del
projecte Sophie), el treball “Salut i habitatge en població vulnerable. Mostra de persones ateses per
Càritas Diocesana de Barcelona”, emmarcat dintre del projecte europeu SOPHIE (www.sophie-project.
eu) elaborat conjuntament entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, a partir de l’anàlisi d’un seguit d’entrevistes realitzades a una mostra de famílies ateses per CDB,
amb males condicions d’habitatge o problemes per fer front als costos de l’habitatge. En aquest informe
s’hi descriuen les principals característiques sociodemogràfiques, les condicions d’habitatge i l’estat de
salut d’aquestes persones i es posa de manifest el mal estat de salut que pateixen algunes de les persones més vulnerables de la nostra societat, reflex d’unes males condicions de vida i d’habitatge.
En conclusió, és molt important per a Càritas Diocesana de Barcelona, d’una banda, conèixer amb la
màxima precisió el context general per poder donar les respostes més adequades a les persones més
desafavorides de la nostra societat. Al mateix temps, conèixer la realitat ens ajuda a entendre-la, a saber
quines són les seves causes i els seus efectes, què té d’estructural i què de conjuntural... I és només
amb aquest coneixement com CDB pot plantejar que, més enllà dels esforços que les entitats socials
realitzen per pal·liar aquestes situacions, els poders públics han de posar en marxa mecanismes per
fer efectiu el dret a un habitatge adequat, incloent tant instruments per ajudar a fer front al pagament
del cost de l’habitatge de famílies amb problemes econòmics greus, com posar en marxa una política
de promoció d’habitatge social i ajudes al lloguer, a més de respondre a les veritables necessitats en
qüestió de salut i salut mental que es palesen a conseqüència del mal allotjament.

20

21

1. Habitatge i allotjament social
habitatges compartits i unifamiliars

Dues experiències de Càritas Diocesana
de Barcelona en l’àmbit residencial
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1.1
Marc teòric de l’exclusió social i
l’exclusió residencial

Abans d’endinsar-nos més en la realitat en l’àmbit d’habitatge, volem deixem clars alguns conceptes
que són bàsics en la comprensió de la tasca de Càritas Diocesana de Barcelona en aquest camp.
Des de CDB entenem l’EXCLUSIÓ SOCIAL com:
• Un fet estructural amb els següents factors: atur de llarga durada; canvis tecnològics i les
seves conseqüències en el mercat de treball, especialment en les persones menys qualificades;
canvis en l’estructura social i en la família; evolució en el sistema de valors caracteritzat per
l’enfonsament de la cohesió i de les formes tradicionals de solidaritat; poca participació en les
institucions representatives; l’evolució dels fenòmens migratoris.
• Un fenomen dinàmic, en el sentit que és un problema canviant, que va assolint proporcions
inesperades, tant qualitativa com quantitativament: perspectives en matèria d’ocupació poc esperançadores, increment de barris degradats on es concentren poblacions excloses, poca probabilitat de que es modifiquin les formes de vida i les estructures familiars.
• Una realitat multifactorial. No sols és una qüestió de nivell d’ingressos, sinó que es manifesta
també en els àmbits de la salut, l’educació, la xarxa relacional, l’accés als serveis, l’habitatge i a
més tendeix a acumular-se a nivell personal i territorial, encadenant-se en processos interdependents.
També ens identifiquem amb l’anàlisi que fan autors com Robert Castel i Joaquín García-Roca sobre
l’exclusió social2.

(2) Referència extreta del llibre “Construyendo relaciones. Intervención psicosocial con personas sin hogar”. AsociaciónRealidades y Fundación RAIS.
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Robert Castel proposa que per passar comptes dels processos d’exclusió social en la persona conflueixen una sèrie de forces i circumstàncies que el poden fer estar en un punt o un
altre de l’espai social que suposa integració-exclusió. A cada un d’aquests nivells, els riscos
d’exclusió són diferents en funció dels processos concrets desencadenants. Aquests processos d’inclusió-exclusió es troben en dos nivells: les relacions socials i els recursos materials i
econòmics en sentit ampli.
Distingeix entre 3 zones:
1) Zona d’integració: En aquest espai les persones compten amb feina estable i relacions
socials sòlides.
2) Zona de vulnerabilitat: En aquest segment els individus estan en risc de caure en
l’exclusió social. Aquí les persones es caracteritzen per tenir una situació econòmica
precària o inestabilitat laboral i per comptar amb poc recolzament social.
3) Zona d’exclusió social: En aquest espai es fa difícil l’accés al món laboral, no hi ha
protecció social i existeix un aïllament social que dificulta i impedeix el retorn a zones
més estables d’integració.
I a CDB entenem les CAUSES DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL tal com la concep García-Roca, fruit de
tres tipus de ruptures:
a) Ruptures estructurals i econòmiques.
b) Ruptures socials.
c) Ruptures vitals.
La primera és el vector econòmic de l’exclusió social i fa referència als elements macroestructurals de la societat. Les principals característiques d’aquest vector serien la desocupació, la
desigualtat social i les contradiccions de la protecció social.
La segona es caracteritza per “la dissolució dels vincles socials i la desafiliació i fragilització
de l’entramat relacional” (1995).
I la tercera fa referència a “la dimensió personal de la marginació; a la precarietat cultural,
caracteritzada per la ruptura de la comunicació, la debilitació de les expectatives i l’erosió dels
dinamismes vitals (confiança, identitat i reciprocitat)” (1995).
Moltes persones ateses per Càritas estan en situació d’exclusió residencial i en situació
d’exclusió social, i trobem els tres tipus de ruptures en els seus processos personals. Aquesta
és una realitat que, afegida sovint a d’altres causes, fa que aquestes persones pateixin situacions de vulnerabilitat i també de patiment que hem de tenir en compte alhora de dissenyar els
objectius dels projectes.
Evidentment, des de Càritas quan parlem de processos d’exclusió tenim en compte que les
persones que atenem compten amb una sèrie de potencials i capacitats per sortir de la situació
de risc o d’exclusió en la qual es troben immerses, només des d’aquestes capacitats podem
acompanyar les persones en el seu camí cap a la inclusió.
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Des de CDB situem l’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL dins d’aquest concepte més ampli d’Exclusió Social, tot
compartint la definició que en fa FEANTSA3: La de sense llar és aquella situació que té una persona/
família que no pot tenir accés ni pot mantenir un habitatge digne sense ajut de serveis o entitats socials, per raons econòmiques i/o per dificultats personals/socials.
I, per categoritzar l’Exclusió Residencial, ens acollim a la tipologia ETHOS (tipologia europea de sense
llar i exclusió residencial) que diferencia entre quatre situacions:
• Sense sostre: quan la persona no disposa d’un espai físic per viure.
• Sense habitatge: quan la persona disposa d’un espai físic, encara que aquest no reuneixi les
condicions necessàries de privacitat per considerar-lo un espai propi i que l’ocupant no en tingui
la titularitat legal. Es considera una persona sense llar o sense habitatge aquella que pernocta en
equipaments públics o d’entitats socials.
• Habitatge insegur: quan la persona disposa d’un espai físic on pot desenvolupar la seva vida
privada però no té permís legal d’utilització de l’allotjament.
• Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions adequades
per l’habitabilitat. Disposa per tant d’un espai físic on pot desenvolupar la seva vida privada, amb
permís legal d’utilització o tenir-ne la propietat, però amb les incomoditats derivades del deteriorament dels equipaments.
Aquestes quatre categories s’han operacionalitzat identificant tretze situacions concretes que cobreixen
totes les formes de privació del dret a un habitatge digne. Aquesta classificació l’estan adoptant arreu
d’Europa les entitats i les administracions públiques per abordar el problema de l’exclusió residencial
(Annex I.A).
D’altra banda, hi ha molts processos que porten una persona a estar en situació de sense llar com
podem veure en l’Annex I.B, que enumera les causes que generen exclusió o situacions de vulnerabilitat. No cal dir que una persona sense llar, que no té accés a un habitatge, a participar, a treballar, a
formar-se, a tenir cura de la seva salut o afrontar les seves addiccions, es troba en l’àmbit més sever
de l’exclusió: és una persona que no existeix. No hi és. És invisible. Aquestes situacions comporten
per aquestes persones:
- Dependència econòmica i de necessitats bàsiques.
- Invisibilitat social. No pertinença. Soledat permanent.
- Pèrdua del sentit personal, de l’autoestima, malaltia mental, addiccions.

(3) FEANTSA: EuropeanFederation of NationalOrganizationsworkingwithHomeless.
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Com no pot ser d’una altra manera, a CDB entenem l’activitat a desenvolupar en el camp de
l’Exclusió Social i Residencial dins de la perspectiva dels DRETS HUMANS:
La satisfacció de necessitats i el desenvolupament de les potencialitats van implícitament unides a la protecció i a la garantia dels drets de cada una de les persones que acompanyem. I
aquesta acció integral, actuant sobre una part (la persona) repercuteix en la comunitat, la societat i les estructures.
No podem negar que la mirada dels drets humans és present en el nostre acompanyament i,
en aquests moments, es fa necessari de fer-la més visible i vigent. Això demana directament
accions de defensa i denúncia en la protecció del seu accés i el seu exercici.
És indispensable acompanyar en l’exercici dels drets humans per tal que es reconeguin, primer
com a persones, i després com a ciutadans. En el seu preàmbul, la Declaració Universal dels
Drets Humans cita que “la llibertat, la justícia i la pau al món tenen per base el reconeixement de la dignitat intrínseca i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la
família humana”.
De manera irremissible, l’exercici o la lesió d’un dret, comporta l’exercici o la lesió d’un o més
drets diferents. En el nostre cas, treballem cada dia amb situacions que confirmen aquesta
tesi: no tenir accés a una documentació o un padró comporta no poder anar al metge, no tenir
ajuts socials o no poder estudiar. Ens cal ser conscients que cada una de les necessitats de
l’ésser humà està relacionada amb l’exercici i la satisfacció d’un o de diversos drets4.
La situació de sensellarisme, paralitza l’exercici dels drets humans i redueix les xarxes socials
(que s’han de tornar a reconstruir) i destrueix el sentit vital de la persona.
Per a Càritas l’acompanyament a les persones en situació de sense sostre i sense llar és un
prioritat institucional, per aquest motiu els projectes d’habitatge pretenen donar resposta a
un dret fonamental de les persones que es troben en aquestes situacions.
El concepte de sense llar per Càritas no es limita a l’espai físic sinó que també conté l’espai
emocional, afectiu, psíquic i social.
El concepte de llar a Càritas no és limita a donar un allotjament transitori sinó que té en
compte allò que és inseparable del concepte de llar: que sigui estable, assequible i adequada.
A la definició de FEANTSA es parla de persones sense sostre com d’aquelles persones que
no tenen un espai físic on viure o el tenen de forma restringida. Es parla de persones sense
llar com d’aquelles que troben espai físic però de forma temporal i sense relació jurídica amb
aquest espai.

(4) Extret de la Carpeta NO HI HA DRET, material elaborat pel Niveltécnicomixto de Cáritas Española.
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En aquest sentit, fem nostres les recomanacions de FEANTSA per al 2015 amb un missatge clar:
- El sensellarisme es pot i s’ha d’eradicar, no només administrar.
- Ningú hauria de dormir al carrer per manca de serveis d’urgència adaptats a les seves necessitats ni romandre en un allotjament d’urgència més temps del necessari.
- Ningú que visqui en una institució com un hospital o una presó, els hauria d’abandonar si no té
opcions d’allotjament adequades.
- Ningú ha de viure a la força en un allotjament que s’ha jutjat com infrahabitatge.

Allotjament social
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1.2
Habitatges compartits amb
suport socioeducatiu

Per tal d’oferir una resposta a les persones amb diverses situacions de vulnerabilitat personal, de fractures relacionals i de pèrdua de xarxes de suport i quan se’ls va esmicolant el sistema de protecció
social, des de CDB es porten a terme diferents projectes d’habitatges amb suport socioeducatiu que
cerquen donar resposta a la necessitat de disposar temporalment o definitivament d’una llar –compartida o no– amb suport que permeti estabilitzar la seva situació personal i accedir en un futur a un
habitatge estable.
De fet, a la seva missió, Càritas diu que està al costat de les persones que es troben en situació de
major exclusió social, els últims dels últims; és per això que es prioritza línies d’actuació en matèria
d’habitatge en les seves diferents modalitats d’atenció a les situacions d’exclusió residencial.
En el moment actual, Càritas Diocesana de Barcelona disposa d’un parc de 363 habitatges i allotjaments socials, que donen cabuda diària a 1.515 persones. Arribar a aquestes quantitats ha estat un
procés llarg en el temps, que s’ha intensificat en els darrers anys, a mesura que l’entitat ha anat veient
com s’agreujava la situació residencial de les persones i famílies que acudien a demanar-li ajuda.

Allotjament social
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Taula 1. Parc total d’habitatges i allotjaments de CDB
HABITATGES

PLACES

2007

2010

2012

2013*

2007

2010

2012

2013*

FFHS

65

89

111

294

269

316

443

1.173

CDB

46

71

177

69

214

317

710

342

111

160

288

363

483

633

971

1.515

TOTAL

(*) Al final de 2012 es van transferir 106 pisos unifamiliars de Caritas a la Fundació.
FONT: Elaboració pròpia.

Analitzem en aquest apartat, els habitatges compartits i centres residencials amb suport socioeducatiu que gestiona directament Càritas Diocesana de Barcelona, mitjançant les professionals del seu Programa Sense Llar i Habitatge, i deixem per l’apartat següent l’anàlisi dels
habitatges unifamiliars que gestiona la Fundació Foment de l’Habitatge Social, per encàrrec
de Càritas.
Com veiem en la Taula 1, CDB disposa de 69 habitatges compartits i centres residencials amb
suport socioeducatiu que allotgen diferents tipologies d’usuaris. D’aquests centres, 63 són
habitatges compartits, amb 268 places, i 6 són centres residencials, amb 74 places.
El funcionament d’aquests recursos s’adequa a les persones i als objectius als quals responen.
Les necessitats de les persones usuàries i la seva situació són el que en determina la temporalitat, la ràtio professional i la modalitat de funcionament dels habitatges amb acompanyament
socioeducatiu.
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Taula 2. Habitatges compartits amb suport socioeducatiu
de CDB segons finalitats*
2007

2010

2012

2013

Cases d'acollida per a dones

2

3

3

3

Centres residencials per a persones sense llar

2

3

3

3

Habitatges compartits per a persones adultes

19

38

38

37

Habitatges tutelats per a gent
gran

16

19

19

19

Unitats de convivència per a gent
gran

7

8

8

7

TOTAL

46

71

71

69

FONT: Elaboració pròpia.

32
A

Allotjament social

Els habitatges compartits i centres residencials amb suport s’adrecen a famílies monomarentals, joves, i persones soles en situació o risc d’exclusió social, prioritàriament ateses per CDB,
i s’emmarquen dins d’un projecte per tal d’assegurar la coherència en les intervencions i vetllar
per una qualitat humana, tècnica i material dels diferents projectes que es realitzen.
La finalitat del projecte, és realitzar una tasca preventiva, i de suport amb les persones i famílies en situació de risc d’exclusió social i residencial per tal que puguin estabilitzar els seus
processos personals, garantir les seves necessitats bàsiques, i disposar del temps suficient per
poder construir un futur més estable amb un allotjament autònom.
Per això, els eixos centrals del projecte són:
• Intervenir en l’allotjament en el marc dels processos personals i familiars de recuperació de competències socials que afavoreixin l’autonomia.
• Els projectes es desenvolupen amb un conjunt de mesures d’acompanyament social,
ajustant la intensitat, segons les situacions de les persones ateses i els objectius marcats.
• Es té en compte la persona, el seu desig de canvi, les seves capacitats i dificultats.
• Es realitza una intervenció integral, global.

Amb el projecte de Habitatges compartits amb suport socioeducatiu, des de la nostra entitat
volem donar a les persones en situació més vulnerable el dret que els és negat alhora que
denunciem i fem pressió perquè els governs corresponents facin de l’accés a l’habitatge un
dret constitucional de debò. Volem oferir a les persones un dret que els faci sentir ciutadanes,
integrades a la societat i participants actives de la comunitat.
La filosofia dels habitatges amb suport socioeducatiu tant d’estada temporal com de llarga estada parteix d’aquest ideari. Els habitatges de CDB són llars on les persones durant el temps
que necessitin poden co-construir la seva realitat i la del seu entorn. Una llar a Càritas és un
lloc on les persones troben un espai on ser i sentir-se persones, on viure amb qualitat de
vida, on crear noves xarxes i vincles.

Amb aquestes actuacions i altres que veurem més endavant, Càritas vol anar-se acostant al
model anglosaxó housing-led5. Aquest terme va ser desenvolupat pel jurat del European Consensus Conference on Homelessness (Conferència pel Consens Europeu sobre Persones en
situació de sense llar)6, l’any 2010, per descriure totes les respostes polítiques a la manca
d’habitatge que es centren en Habitatge. És a dir, aquelles polítiques que abandonen el “model tradicional d’escala”, en la qual l’habitatge és l’objectiu final i les persones i famílies han
d’anar superant diverses etapes per a, finalment, accedir a un habitatge autònom, permanent
i segur.
Des de Càritas volem, doncs, optar per un model que eviti la gran“rotació” i l’“efecte porta
giratòria” en recursos residencials temporals (i, en molts casos, amb una permanència de
només dies) que no afronten l’element fonamental: la manca d’un habitatge, la manca d’una llar.

(5) El model més conegut de housing-led és l’emprat als Estats Units i anomenat housing first adreçat a
persones sense llar “cròniques” de llarg recorregut al carrer. Proporcionant allotjament amb contractes de
lloguer i amb un gran recolzament social segons la situació de la persona.
(6) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=es&eventsId=315&moreDocuments=yes&tableNam
e=events.
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Figura 1. Diferents elements que determinen una llar per a Càritas

On hi tinc el meu espai, la meva intimitat.
On ningú no pot entrar-hi arbitràriament.
Que puc canviar de lloc, sense renunciar a
la meva identitat. On em poden acollir si ja no
puc viure en la que fou meva.
Conformada pels meus béns. Siguin molts
o pocs, ni que siguin no res. Pels meus somnis,
pels meus projectes. Per allò compartit o el record
del que vaig compartir.
El meu barri. Els veïns, els amics. Els companys
de parc, de banc o de pilota de futbol.
Casa, aigua, llum, sense barreres. Salut,
educació, formació. Música, festa, denúncia.
Unió.
Meva i de tothom. Compartir. Donar i rebre.
Aprenent i ajudant a aprendre.
FONT: Informe “Amb sostre i sense llar. Efectes de l’habitatge precari sobre la vida de les persones”. Càritas de Barcelona, Sant
Feliu de Llobregat i Terrassa, 2010.

Com veiem en la Figura anterior, les llars de CDB són més que unes parets que donen alberg, els habitatges volen donar sentit de pertinença a les persones que atenem, volen donar una llar pròpia, una
realitat, volen donar el sentit de que no es pertany enlloc, de que formem part d’alguna cosa més; una
llar, una comunitat.
En aquest sentit és imprescindible l’acompanyament professional, que garanteix el suport adaptat a
cada unitat i a cada membre de la unitat de convivència. Acompanyament que s’estableix en funció de
la tipologia dels habitatges i que es fonamenta en el respecte a les decisions de les persones i del grup
convivencial, tot esdevenint un punt de referència i ascendent.
Com s’ha dit, els habitatges compartits amb suport socioeducatiu de CDB, s’adrecen a diferents
col·lectius en situació d’exclusió social i residencial i de vulnerabilitat social.
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a) Famílies monomarentals
b) Persones soles en situació d’exclusió social
c) Joves ex tutelats
d) Persones grans

Els que hi accedeixen poden ser famílies monomarentals o persones soles però en tots les
situacions podem trobar algunes de les següents característiques:
• No tenen coberta la necessitat d’allotjament de forma digna (habitatge sobreocupat,
preus inassequibles, relloguers sense condicions, etc.).
• Amb habilitats personals i relacionals suficients per a mantenir la seva autonomia en
un habitatge compartit.
• Amb insuficients ingressos econòmics.
• Amb una xarxa dèbil de recolzament familiar i social.
• En seguiment social per Càritas, altres entitats socials o pels serveis socials.

a) Habitatges per a famílies monomarentals:
La de les dones sense llar és, sens dubte, una realitat oculta i invisible socialment. Són vàries
les raons que fan que les vides i les històries de moltes dones siguin invisibles. Malgrat els
avenços aconseguits durant les últimes dècades, les dones es troben encara en situació de
desavantatge pràcticament en la totalitat d’àmbits en els quals es manifesta l’exclusió social,
essent especialment vulnerables per la desigualtat existent en l’accés a l’ocupació, pels nivells
salarials, la violència, etc. I a aquesta situació estructural cal sumar-hi les conseqüències de
la crisi actual, que ha retallat drets fonamentals i està provocant un increment de dones que
passen de la vulnerabilitat a l’exclusió.
La percepció generalitzada és que la situació de sense llar afecta majoritàriament els homes
i que són moltes menys, les dones. Les dades mostren que, si bé és veritat que hi ha menys
dones sense sostre i sense habitatge (entre un 20% i un 30% del total), el nombre de dones en
habitatge insegur o inadequat arribaria al 50%7 .
Des de CDB s’atenen moltes situacions de mares soles amb fills al seu càrrec, que estant vivint
en una pensió, en centres d’acollida, en habitacions rellogades o en habitatges amb condicions
precàries, amb les conseqüents dificultats que això pot representar de cara a l’evolució i el desenvolupament físic, psicològic i emocional tant dels seus fills com d’elles mateixes.
També es constata la gran dificultat per conciliar la vida laboral amb la familiar, però en el cas
de les famílies monomarentals amb recursos mínims i amb escassa o feble xarxa social i/o
familiar que els doni suport, el problema s’agreuja.

(7) Investigació d’EDIS.SA. citada al Documento Marco de la Federación de Entidades de Apoyo a la Personas Sin Hogar. 2013.
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Per aquest motiu el tractament grupal d’aquestes dificultats en els habitatges compartits de CDB i el
desenvolupament d’un projecte de convivència de caire temporal o de llarga estada, pot reconduir la
seva trajectòria familiar, a través de compartir les responsabilitats familiars amb altres mares iguals,
amb un ajut específic per a la recerca laboral i d’un habitatge definitiu.

b) Habitatges per a persones soles en situació d’exclusió social:
També des de CDB s’atenen dones i homes sols i amb relacions familiars precàries, que pateixen situacions d’atur o malaltia i amb poques possibilitats d’inserir-se en el mercat laboral. No sempre tenen
accés a percebre ingressos reduïts provinents de pensions mínimes (d’invalidesa o jubilació) o rendes
mínimes d’inserció.
Aquestes persones viuen al carrer, en pensions, habitacions rellogades, en albergs, centres d’acollida…
i es troben sense ingressos o amb unes prestacions permanentment insuficients que les obliga a destinar tots els ingressos a pagar el cost de l’habitatge.
Moltes d’aquestes persones també tenen dificultats per assolir una autonomia total, ja que han perdut o
trencat moltes relacions, es troben en processos de deshabituació de substàncies tòxiques i amb certes
disminucions i seqüeles físiques, o amb malalties cròniques com la sida… Són persones que es troben
soles i amb un aïllament social important i a les quals la possibilitat de compartir una llar els permet
començar a estabilitzar la situació i començar un procés d’inserció social.
En aquests habitatges en els que l’estada és il·limitada i sempre adaptada a les necessitats individuals.
Per accedir a aquests habitatges cal una entrevista de valoració prèvia amb l’equip psicològic de la institució per poder-hi entrar. Es tracta de habitatges per a persones que necessiten un suport professional continuat més o menys intens per mantenir la seva autonomia. En aquesta tipologia de habitatges,
un dels objectius de Càritas és que es constitueixi un grup autònom en l’organització del habitatge i
s’estableixin relacions interpersonals i d’interdependència que propiciï un clima familiar.

c) Habitatges per a joves:
Segons l’enquesta de l’Institut Nacional de Estadística (INE) de Centres PSH 2012, entre la població
estrangera sense llar s’observa major pes de les edats més joves. El grup de 18 a 29 anys suposa quasi
el 20% del total.
Aquesta tipologia d’habitatge està adreçada a població jove estrangera en situació d’exclusió social i
especialment a joves estrangers en situació administrativa irregular, ja que el fet de no disposar de
documentació o d’estar en situació administrativa irregular suposa ja de per si un factor d’exclusió. Segons el document “Abordar el sensellarisme en la Unió Europea” l’ accés de les persones immigrants
sense residència a l’atenció social d’emergència com els albergs, prestacions socials, habitatge, atenció sanitària, educació i serveis d’integració en el mercat laboral es troba restringida en tots els sentits .
Des de CDB també atenem joves que han finalitzat la seva estada en un Centre d’Estada Limitada (CEL), o un
Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) perquè han arribat a la majoria d’edat. Molts d’aquests joves van
arribar al nostre país com a menors no acompanyats, fugint de les difícils situacions als seus països d’origen.
La majoria d’edat es considera dins el projecte de la vida d’una persona com una fita important, aquella en què
l’adolescència passa el testimoni del relleu a allò que s’ha donat en anomenar maduresa i, segons la qual la
persona passa de ser jove a ser adulta. Però no tots els joves tenen el mateix grau de maduresa per fer front
immediatament a aquesta nova etapa, menys encara quan les circumstàncies han propiciat una adolescència
amb un procés dificultós.
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En aquesta tipologia d’habitatge oferim al jove una atenció personalitzada que ajudi a consolidar els hàbits de la vida quotidiana, d’organització de la llar, control de despeses, compres,
cuina, acompliment dels horaris, ús del temps de lleure.
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Alhora es treballen altres aspectes d’orientació laboral, formativa, i es donen eines per a la
integració en la societat amb una vida autònoma.

d) Habitatges per a persones grans:
Aquests habitatges són Unitats de Convivència de llarga estada, en els que, entre un mínim de
tres i un màxim cinc persones grans conviuen, amb suport professional. Es tracta de habitatges assistits perquè la presència és de quatre professionals durant tot el dia i cada dia de la
setmana.
El perfil a les Unitats de Convivència és el de persones amb dependència lleu o moderada funcional i alta dependència social. La finalitat d’aquests habitatges és tendir sempre a
la l’enfortiment de les capacitats reals i de les potencialitats de les persones, endarrerint el
màxim possible l’aparició de processos de dependència. A CDB pensem que podem evitar molta d’aquesta dependència, proporcionat els elements necessaris perquè les persones puguin
organitzar-se al màxim possible el seu espai vital i relacional, de manera que l’eix vertebrador
passa a ser la interdependència, per la qual l’ajuda mútua i l’acompanyament professionalitzat
esdevenen imprescindibles.
Per poder fer això amb més possibilitats d’èxit cal reorientar el tipus d’intervenció vers un
acompanyament menys directiu, tot reforçant els aspectes d’autoorganització per afavorir el
màxim la responsabilitat de les persones vers el seu entorn.
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1.3

Habitatges unifamiliars per a
persones soles i famílies8

Hem vist en l’apartat anterior com treballa Càritas amb els habitatges compartits amb suport socioeducatiu per donar un sostre a persones i llars situades en un punt extrem d’exclusió i amb greus mancances
per desenvolupar una vida autònoma. A més d’aquestes situacions, i en un graó superior d’autonomia,
Càritas atén persones i famílies que tenen greus dificultats per disposar d’una habitatge propi i digne,
però que tenen capacitats suficients per viure en habitatges socials, comptant només amb un seguiment social, més o menys intensiu, segons les circumstàncies, però, sense necessitat de convivència.
El mal allotjament, com s’ha dit, és un dels aspectes clau, des de l’òptica de Càritas, de l’exclusió social;
evitar aquestes situacions és una de les prioritats de l’organització. Per aquest motiu, durant els anys
2011 i 2012 es van dur a terme conjuntament anàlisis de les necessitats d’habitatge de les persones
usuàries de CDB, especialment detectades a través de la concessió d’ajudes econòmiques directes per
al pagament d’habitacions de relloguer, de pensions o d’hipoteques i lloguers.
La quantificació de famílies o persones en aquesta situació va permetre determinar les necessitats
d’habitatge que Càritas tindria en el curt i el mig termini: entre 300 i 500.

(8) Bona part d’aquest text forma part de la Memòria d’Activitats 2012 i Projecte del 2013 de la Fundació Privada Foment
de l’Habitatge Social. Juliol 2013.
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a) Pla Estratègic d’Habitatge, 2012-2015
A resultes d’aquesta anàlisi es va aprovar el Pla Estratègic d’Habitatge, 2012-2015, amb una
estimació acurada de costos de gestió, per tal donar un salt quantitatiu en la disposició de
habitatges. El pla preveia arribar a 200 habitatges l’any 2012, 300 habitatges el 2013, 400 l’any
2014 i 500, l’any 2015. Segons aquest pla, després d’un creixement accelerat en els dos darrers
anys, emparat en el Pla Estratègic d’Habitatge 2012-2015, CDB disposa avui de 294 habitatges
unifamiliars, tal com es pot veure en el quadre adjunt, amb un total de 1.173 places.
Dins d’aquest marc s’ha d’incloure justament la tasca que porta a terme el Programa de Sense
Llar i Habitatge de Càritas, i que comparteix amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social.

Taula 3. Pla Estratègic d’Habitatge de CDB. 2012-2015
2007

2010

2012

2013

2014

2015

FFHS (familiars)

65

89

111

294

400

500

CDB (compartits i residencials)

46

71

177

69

69

69

TOTAL

111

160

288

363

469

569

FONT: Elaboració pròpia.
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La Fundació Privada Foment de l’Habitatge Social va ser creada l’any 1990, promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, amb la missió de treballar per l’eradicació de l’exclusió residencial i la seva tasca
està totalment vinculada a la feina que es fa des de CDB.
Càritas és tradicionalment receptora d’habitatges donats o cedits temporalment per persones o institucions que col·laboren i són solidaris amb els objectius de l’entitat, mitjançant aquestes accions.
Gràcies a aquesta generositat, Càritas Diocesana de Barcelona ha anat aplegant un parc important de
habitatges per destinar-los a allotjament social. En concret, destaquem el conveni signat per CDB amb
el Departament de Territori i Sostenibilitat, en virtut del qual s’han obtingut, fins avui, 106 habitatges
cedits en règim de lloguer; o, també, el conveni signat amb la Diputació de Barcelona, amb la cessió
d’uns primers 30 habitatges; o el signat amb la Fundació Família i Benestar que ha cedit el 10% dels
habitatges de les seves darreres promocions de lloguer protegit.
També, gràcies a donacions dineràries, Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Foment de
l’Habitatge Social, s’han dut a terme promocions específicament destinades a habitatge; i en els tres
darrers anys, Càritas ha iniciat una activitat proactiva de cerca d’habitatges desocupats per incrementar el seu parc. Estan col·laborant activament amb Càritas i amb la Fundació diverses administracions
públiques, fundacions, particulars i entitats financeres, mitjançant convenis de cessió de habitatges.
Darrerament, CDB i FFHS han començat a crear xarxa de col·laboració en la gestió d’habitatges d’inclusió
social. Concretament amb la signatura d’un conveni amb la Fundació Mambré ( Orde Hospitalària de
Sant Joan de Déu, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Arrels Fundació i Centre d’Acollida Assís),
en virtut del qual es treballarà de forma coordinada en l’atenció de les problemàtiques més urgents de
les persones que es queden sense sostre.
Així, avui, el 33% dels habitatges són propietat de Càritas o de la Fundació, el 50% han estat obtinguts
en règim de lloguer, i el 17% restant, procedeixen de cessions gratuïtes de particulars.
El pla també va posar sobre la taula la conveniència d’abordar alguns canvis qualitatius, especialment
referents a les característiques dels contractes amb els usuaris i al treball a realitzar amb les famílies
que entren a residir als habitatges de lloguer social gestionats per la Fundació.
Segons el Pla, del què es tracta és d’enfocar de forma més realista les noves circumstàncies econòmiques i demogràfiques que estan afectant avui la població més exclosa. Entre d’altres, aquests nous
criteris aborden:
• en primer lloc, donar allotjament no només a famílies sinó a persones soles, sobretot en casos
en els quals és molt difícil que puguin recuperar uns estàndards de vida que els permetin passar
a residir en habitatges del mercat lliure (persones grans, persones amb algun tipus de discapacitat...),
• en segon lloc, abordar l’allargament de les estades d’algunes famílies en els habitatges, vistes
les dificultats d’inserció laboral de moltes persones i la situació d’atur de llarga durada de moltes
altres,
• en tercer lloc, reforçar al màxim els Plans de Treball Social amb les famílies ateses, per entrar
amb més profunditat i de forma integral en els diversos fronts de problemes que les afecten; si
aquestes realitats no es tracten intensivament, impedeixen sortir amb èxit dels processos d’inclusió
social, imprescindibles per tornar al mercat de l’habitatge lliure o, fins i tot, protegit o públic.
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Com a resultat d’aquestes reflexions, CDB i la FHS van signar, l’octubre del 2012, un conveni
que estableix els mecanismes de finançament de l’encàrrec de gestió dels habitatges, sota
aquests nous paràmetres. A partir d’aleshores, tant els nous habitatges que obté CDB i traspassa a la FHS, com els que obté la pròpia Fundació, sempre que es destinin a usuaris de CDB,
es regeixen per les pautes del Pla Estratègic, les de l’esmentat Conveni i les del projecte OIKOS,
aprovat durant l’any 2013 i que es detalla més endavant en aquest mateix document.
L’entrada a habitatges de la Fundació s’articula sempre a través dels conductes de demanda
dels treballadors i treballadores socials de Càritas. Una part important de les demandes prové dels serveis d’atenció territorials, arran de la detecció que fan de situacions d’infrahabitatge
o de sense sostre. I, l’altra font de demandes prové directament del Servei de Mediació en
Habitatge, quan es troba amb persones o famílies que, havent perdut el seu habitatge per problemes de dificultat de pagament, no troben ni en el mercat lliure ni en el protegit un habitatge
adequat a la seva precària situació.
Les condicions de contracte de les persones residents en els habitatges s’adapten a les seves
possibilitats, emparades en un Pla de Treball que és dissenyat entre els treballadors i treballadores socials de Càritas que en són referents, i els educadors socials de la Fundació.

b) El perfil de les famílies usuàries dels habitatges unifamiliars
La majoria de les famílies que entren a un habitatge de la FHS vivien anteriorment en un habitatge compartit o en una habitació de relloguer (51,7%); també hi ha una part important que
s’estava de lloguer (24,1%), o en una institució o servei d’acollida(21,6%); la part més petita
correspon a persones sense sostre o que vivien en pensions(2,6%).(Figura 3).
El nombre de persones ateses perla FHS que provenen de pensions o sense sostre, tot i ser
inferior a la resta de situacions, és preocupant perquè es va incrementar un 0,8% l’any 2012
respecte de l’any anterior. En canvi, les persones que abans s’estaven en habitatges compartits
o en habitacions de relloguer han disminuït un 1% entre 2011 i 2012.

41

Habitatges unifamiliars

Figura 2. Situació residencial abans d’entrar al projecte
de la FHS. 2012

FONT: Memòria Fundació Foment de l’Habitatge Social. 2012

Per tant, podem dir que el motiu principal per sol·licitar l’entrada a habitatges de la Fundació durant el
2012 seguia essent l’amuntegament (que representa el 43,1% del total de motius), però els motius que
més es van incrementar respecte de l’any 2011 van ser la manca de condicions d’habitabilitat i la situació
de sortida d’una institució o altres projectes residencials, que van créixer en un punt percentual cadascun.
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Figura 3. Motiu de la sol·licitud d’un
habitatge de la FHS

Manca de condicions
d'habitabilitat

19%

Amuntegament

43%

Sortida
institució/projecte

22%

Desnonament

16%

FONT: Memòria Fundació Foment de l’Habitatge Social. 2012

La durada mitjana de les famílies en els habitatges és de 2,4 anys, fins que poden accedir a un
altre habitatge de lloguer permanent, ja sigui del mercat lliure o protegit.
El 50% de les famílies ateses són unitats familiars de 3-4 membres, tot i que destaca l’increment
de les famílies que podríem considerar nombroses amb cinc membres, que van augmentar un
5,8% al 2012, respecte de l’exercici anterior.
Són famílies que habitualment viuen de les prestacions públiques, tot i que aquest 2012 s’ha
notat una disminució d’aquest ingressos, principalment de les prestacions per dependència, les
pensions no contributives, la Renda Mínima d’Inserció i la pensió contributiva, com a resultat de
la política de retallades pressupostàries de les administracions publiques.
Del total de persones ateses per la FHS, un terç treballa amb contracte, un altre ho fa en ocupacions irregulars i el restant ni treballa ni estudia. I pel que fa als ingressos familiars, provenen
sobretot de feines sense contracte (39,7%).Els ingressos per feines regularitzades (31,9%)s’han
incrementat en un 2,2% al 2012 respecte a l’any anterior.
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c) El projecte OIKOS
La difícil situació que pateix avui dia una bona part de la societat ha portat Càritas i la Fundació a donar
un pas més amb la finalitat dur a terme un treball encara més intensiu amb les famílies que viu en els
habitatges. Aquest pas s’ha concretat en un projecte, anomenat OIKOS9, que té com a objectiu ser més
efectius, no només en la satisfacció del dret a un habitatge digne, sinó també, en el procés d’inclusió social dels usuaris dels habitatges. D’aquesta manera, els habitatges de Càritas que gestiona la Fundació
donen la possibilitat d’atendre més famílies al llarg del temps, amb eficiència social i poder acompanyar-les en els seus itineraris i processos cap a la plena inclusió social.
El projecte OIKOS consisteix en un treball social transversal i profund amb els usuaris del parc
d’habitatges socials d’inclusió de Càritas i de la Fundació, que vol donar resposta a les necessitats urgents de les famílies que es troben en situació d’exclusió social, o en risc d’exclusió, bo i intensificant el
pla de treball personalitzat que tinguin definit, d’acord amb les característiques familiars i individuals,
que porta cap a la inclusió social plena i autònoma.
El projecte OIKOS neix prenent com a base, i referència, el model actual de treball social i de seguiment
que es fa ja avui des de Càritas i des de la Fundació amb les famílies usuàries dels habitatges, però proposant una metodologia d’intervenció social més integral, transversal i profunda. Sempre amb l’objectiu
de ser el més eficients possible, tant en la gestió social, com en la gestió econòmica dels recursos, tot
evitant duplicitats i fent arribar el projecte al màxim nombre de famílies usuàries, segons els paràmetres de qualitat de projecte exigits per ambdues organitzacions.
Els habitatges unifamiliars o unipersonals gestionats per la Fundació són el recurs residencial per a
persones que es troben, actualment, mal allotjades, estan en risc de perdre l’habitatge, o han passat per
un habitatge compartit. L’objectiu final és que aquestes persones i famílies arribin a una inserció social
i/o laboral plena. La temporalitat de la provisió de l’habitatge social i de l’acompanyament social ve marcada pel pla de treball que es realitza i acorda, conjuntament amb la família, i pel grau d’acompliment
dels seus objectius. La sortida de l’habitatge social es produeix quan les famílies ateses puguin accedir
amb plena autonomia a una solució residencial definitiva: habitatges de Protecció oficial, habitatges de
mercat, residències, etc.
Els habitatges socials gestionats per la Fundació es consoliden així, amb aquest projecte, com un recurs
a disposició dels treballadors socials i dels diversos projectes de Càritas per aprofundir en el treball
d’acompanyament dels itineraris d’inserció de les famílies usuàries, i assolir amb més eficàcia els objectius que marquen els seus respectius plans de treball.

(9) OIKOS, és l’equivalent per als grecs antics del concepte de «llar», entès com a conjunt de béns i persones. L’objectiu
d’aquest projecte és proporcionar al màxim nombre de famílies una llar digna, i oferir al mateix temps un pla de treball
social individualitzat, tenint en compte les circumstàncies personals i familiars, de cadascun dels usuaris. No hi pot
haver millor suma que la formada pel binomi Llar + Persones.
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Els objectius específics i de caràcter organitzatiu i executiu de Càritas, s’aborden amb la implantació de l’OIKOS:
1. Dotant Càritas Diocesana de Barcelona d’una estructura centralitzada de suport a les
treballadores socials dels diversos territoris a l’hora de dur a terme la seva complexa
tasca d’acompanyament social de les famílies/persones en habitatges d’inclusió social.
2. Comptant amb un equip capaç de dur a terme directament les tasques d’acompanyament
de famílies/persones que no provinguin de derivacions de les treballadores socials dels
diversos territoris si no que provinguin d’altres programes de Càritas i, singularment, del
Servei de Mediació en Habitatge
3. OIKOS treballa amb una metodologia personalitzada i adaptada a les característiques,
necessitats i situacions personals de cada família, seguint l’esquema descrit en el gràfic 4.

Figura 4. El cicle de l’atenció al
projecte OIKOS

FONT: Memòria Fundació Foment de l’Habitatge Social. 2012
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• Econòmic: es vetlla perquè el cost de l’habitatge sigui suportable per als ingressos de la persona/família atesa (“Lloguer Just”), modulant-lo en funció de les variacions que es puguin produir
durant l’estada en Habitatge. I que això permeti treballar els compromisos de pagament amb rigor
i proporcionalitat.
• Inserció Laboral: es vetlla i es fa seguiment de processos recerca de feina...així com treballar la
capacitació professional.
• Formatiu: es facilita formació per aquelles persones que ho requereixin.
• Socioeducatiu: es té cura de millorar les relacions, de veïnatge, hàbits de cura personal, hàbits
de manteniment de l’habitatge, del lleure, dels aspectes de formació, de l’escolarització dels infants....
• Psicològic / Salut Mental: es dóna suport a nivell psicològic, i quan els membres de la família ho
requereixin
• Eix Retorn: es facilita el retorn dels immigrants que així ho desitgin al seu país.
• Eix Entorn Comunitari : es propicia el coneixement de l’entorn i de les entitats socials locals
El projecte OIKOS s’està desplegant avui en un dels seus eixos més rellevants, el treball social orientat
a l’accés a l’ocupació:
• Treball integral per la inclusió laboral des de l’empoderament individual per tal que les persones
usuàriesdel servei puguin accedir, mantenir i canviar el seude lloc de treball en funció de les seves
circumstànciespersonals.
• Metodologia de treball personalitzada i propera.La Fundació ja ha realitzat una primera segmentació delsusuaris que previsiblement podran gaudir dels projectes d’inserció i formacióque s’estan
desenvolupant.En aquesta tria s’estima que hi ha304 usuaris potencials del programa d’inclusió
social, essentel principal col•lectiu les dones i homes en situació d’infraocupació, sense experiència laboral i sense formació.

Allotjament social
46
A

47

1.4

Conclusions

Amb aquest conjunt de propostes residencials, Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Foment de
l’Habitatge Social volen donar compliment a l’objectiu de ser el més eficients possible, tant en la gestió
social, com en la gestió econòmica dels recursos, tot evitant duplicitats i fent arribar els projectes al
màxim nombre de famílies usuàries, segons els paràmetres de qualitat de projecte exigits per ambdues
organitzacions.
Volen encaixar les seves activitats dins les recomanacions del Parlament Europeu quan, en l’àmbit de
les Persones Sense Llar , diu que “Considera els següents elements, com a fonamentals en les estratègies per a les persones sense llar:
• uns objectius clars, principalment en relació amb la prevenció de la manca de llar; la reducció
de la seva duració; la reducció de les formes més greus de manca de llar; la millora de la qualitat
dels serveis destinats a les persones sense llar i de l’accés a una vida assequible,
• un enfocament integrat que inclogui tots els àmbits polítics rellevants,
• una governança adequada,
• una recopilació adequada de dades,
• una dimensió sòlida en matèria d’habitatge,
• la presa en consideració del canvi en els perfils de la població sense llar i, en particular, l’impacte
de la migració.
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O quan “Insta l’Agència dels Drets Fonamentals de la UE a que presti una major atenció a les repercussions de la pobresa extrema i la exclusió social pel que fa a l’accés als drets fonamentals
i al seu gaudi, tenint en compte que el respecte al dret a un habitatge és fonamental per gaudir
d’altres molts drets, en particulars dels polítics i socials”.
Càritas Diocesana de Barcelona i la Fundació Foment de l’habitatge Social volen també aportar una experiència de treball constatable i homologable en el terreny de la inclusió social i
l’habitatge, des de l’òptica de les polítiques socials de Catalunya, encaixant dins de les recomanacions de la Unió Europea quan, en l’àmbit de l’Habitatge Social , proposa als Estats membres
que “elaborin polítiques integrades per a garantir l’accés a tots a un habitatge digne i assequible, perseguint, entre d’altres l’objectiu que els programes específics per a persones sense llar
incloguin mesures socials d’acompanyament”.
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2. Dos anys del Servei de Mediació en Habitatge (SMH)
balanç i reflexions

Un servei de Mediació / Intermediació
en habitatge de lloguer i propietat
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Origen i raó de ser del SMH

2.1

L’experiència de Càritas es fonamenta en la seva atenció diària a les persones més febles que acudeixen als seus serveis d’atenció directa amb problemes greus de subsistència. Van ser al voltant
de les 60.000, l’any 2012 (el doble que l’any 2007), i en el 70% de les situacions, la problemàtica de
l’habitatge va constituir un dels aspectes més greus a abordar aquest any. Vam destinar a ajuts
econòmics en metàl·lic en matèria d’habitatge, prop dels 2 milions d’euros. Vam posar en marxa,
a finals del 2011, el Servei de Mediació en Habitatge (SMH), amb l’objectiu específic de prevenir
l’exclusió social residencial, evitant el màxim nombre possible de desnonaments, amb el qual hem
atès, en dos anys, prop de 1.800 llars, una mitjana de 80 mensuals, hem evitat 455 desnonaments,
n’hem assessorat prop de 800, i hem ajudat a trobar un nou habitatge a prop de 100 llars. Finalment,
hem triplicat respecte de l’any 2007 el nombre d’habitatges que gestionem Càritas, conjuntament
amb la Fundació Foment de l’Habitatge Social, situant-nos en els 363, entre habitatges compartits,
habitatges familiars de lloguer social i centres residencials per projectes d’inserció i habitatges
familiars de lloguer social, que donen allotjament a prop de 1.515 persones que no poden accedir
ni al mercat lliure ni al protegit o públic.
És una experiència densa que ens ha permès posar el focus sobre el que hem de considerar avui,
juntament amb el de l’atur, el principal problema de la nostra societat: el sobre endeutament i
l’entrada en l’exclusió social per impossibilitat per fer front al cost de l’habitatge; aquesta experiència ens ha permès denunciar les mancances de tipus legislatiu i d’acció pública que fan impossible,
no només que aquestes greus situacions no es produeixin, sinó que un cop aparegudes puguin tenir
garanties d’una solució raonable; i ens ha permès, també, emprendre accions que considerem ben
enfocades i que poden servir de referent a l’hora de legislar i de crear marcs públics d’intervenció
de cara a donar solució al sobre endeutament de les llars.
Des de Càritas hem recolzat i col·laborat en l’elaboració de les reflexions i propostes legislatives
en matèria de sobre endeutament promogudes pel Síndic de Greuges de Catalunya, (“Mesures per
a un sistema de redreçament de deute”, Annex II.A), pel Parlament de Catalunya, per la Taula del
Tercer Sector, per la Plataforma per un Habitatge Digne, per Cáritas Española, i per molts ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La nostra posició en totes aquestes col·laboracions se
sustenta en els princihabitatge següents:
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1. La gran majoria de situacions detectades tenen un origen desencadenant en la
pèrdua de la feina i la caiguda dels ingressos. No es capgirarà el problema de la
insolvència de les famílies en relació amb l’habitatge, mentre no s’emprenguin polítiques públiques decidides d’ocupació.
2. Les dificultats de pagament de l’habitatge tenen el seu origen en la manca
d’equilibri entre els ingressos regulars de les llars i el cost de l’habitatge. La
responsabilitat preventiva, per tant, està en mans de la política d’habitatge.
3. Aquest desequilibri es produeix tant en els habitatges de compra (pagament
d’hipoteques), com en els habitatges de lloguer. No es poden, doncs, arbitrar mesures pensant només en els primers, i és del tot rebutjable i denunciable, haver introduït canvis legislatius en matèria d’arrendaments que fan encara més probables
els problemes d’aquest règim de tinença.
4. El manteniment en Habitatge és un element clau per assegurar l’estabilitat
emocional, relacional i la recuperació de les persones afectades per aquests problemes. Totes les aberrants decisions que condueixen a haver de buscar o proporcionar un nou habitatge a una família que ja en tenia un, no fan més que agreujar el
trencament de persones i llars.
5. Cal evitar, per tots els mitjans, que les famílies quedin amb un llast que els impedirà recuperar-se si perden Habitatge amb un deute pendent. La dació en pagament i les quites en els deutes hipotecaris són les úniques vies per evitar aquest
llast. Per Càritas resulta incomprensible que si es poden pactar condonacions de
deutes un cop produïda l’execució hipotecària, no s’hagin pactat abans, bo i mantenint d’aquesta manera, el comprador dins del seu habitatge a un preu raonable.
6. La desigualtat entre la part deutora i la part creditora, reconeguda per jurisprudències d’altres països, fins i tot pel Consell Econòmic i Social Europeu, especialment en el cas dels deutes de caràcter hipotecari, fa imprescindible la possibilitat de recórrer a una instància mediadora que equilibri les posicions i doti de major
potència negociadora a la part feble. La mediació o intermediació experta s’erigeix
com una via procedimental justa, proporcional i adequada per a aproximar els drets
de les dues parts i la defensa en un pla de major igualtat.
7. Per prevenir l’exclusió, cal actuar amb la màxima celeritat, detectant i actuant
des dels primers símptomes, per tal d’evitar l’empitjorament de les situacions.
8. Cal establir mecanismes de prevenció del risc de cara al futur, però és també
responsabilitat de tots ajudar a redreçar les situacions de sofriment derivades de
contractes ja celebrats anteriorment (que són la gran majoria dels existents avui).
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9. Cal abordar seriosament la xacra que suposa el creixement exponencial de problemes de
salut i sobre tot, de salut mental, que hem tingut ocasió de conèixer de primera mà i que
expliquem amb tot detall en el capítol 3 d’aquest mateix llibre corresponent a l’estudi del projecte SOPHIE.
A manera de síntesi, podríem afirmar,doncs, que la Mediació s’està convertint en una de les vies
més eficients per conèixer, per assessorar i proporcionar tranquil·litat als afectats, però també per
aconseguir la reconducció dels contractes, la millora de les condicions de pagament i, en definitiva,
per evitar la pèrdua de l’habitatge i la caiguda en situacions de sense llar.
Per això, amb la voluntat d’atendre situacions que poden provocar l’exclusió social de la família o de
la persona afectada, deixant-les sense llar i sense possibilitat de recuperar-se econòmica i emocionalment, Càritas Diocesana de Barcelona va obrir el SMH. En el moment que es fan dos anys des
d’aquella obertura, aquest informe realitza una avaluació dels seus resultats i activitats i una anàlisi
de la situació econòmica, social i familiar de les llars ateses, al mateix temps que intenta explicar
la seva metodologia de treball. Aquesta, pensem, pot ser replicada per diferents entitats socials i,
especialment, per les Administracions públiques.
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2.2

Mediació/Intermediació especialitzada, un
mètode equilibrador de deutors i creditors

Com s’ha dit anteriorment, el mes de setembre del 2011, Càritas Diocesana de Barcelona va
posar en marxa el SMH amb la voluntat d’atendre famílies amb problemes greus de pagament
dels seus habitatges, bo i actuant com a mitjancera entre aquestes famílies i els propietaris o les
entitats financeres, per trobar la millor solució en cada cas.
En l’àmbit hipotecari, el reconeixement del desigual pla de relació entre deutor i creditor és reconegut per jurisprudències d’altres països, fins i tot el Consell Econòmic i Social Europeu, quan
diu “L’actual crisi financera ha revelat les disfuncions degudes a les deficiències del mercat i de
les normatives, així com al context econòmic, a les pràctiques seguides pels intermediaris de
crèdit i els prestadors, i a l’escàs nivell de cultura financera dels prestataris. Totes aquestes deficiències s’han d’evitar en el futur perquè condueixen a una pèrdua considerable de confiança”1.

(1) Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre la «Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del
Consell sobre els contractes de crèdit per a béns immobles d’ús residencial» [COM(2011) 142 final — 2011/0062
(COD)].(2011/C 318/22).
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És precisament per aquest motiu de base, que la mediació o intermediació experta s’erigeix com una
via procedimental justa, proporcional i adequada per aproximar els drets de les dues parts i per millorar la capacitat de defensar-los en un pla de major igualtat. I és per la mateixa raó que la mediació està
essent una de les fórmules propiciades per algunes legislacions europees com un tràmit preceptiu previ
a la tramitació de l’execució hipotecària2.
Però des de Càritas hem volgut donar una especial atenció a un problema que no sembla tan reconegut
i molt menys recollit en les legislacions, com és el derivat de les dificultats de pagar el lloguer en cas de
llars llogateres amb problemes greus. Tot i que en aquests casos la desigualtat entre deutor i creditor
no és tan acusada, la situació del deutor és particularment feble per dues raons fonamentals: detectem
que la població que ara no pot fer front al pagament del seu lloguer és, per norma general, població més
empobrida que la que té problemes de pagament de les hipoteques. En efecte, sol tractar-se de població
que no va poder accedir a un habitatge de compra durant la bonança econòmica, i per tant, la seva capacitat per recuperar-se i per sortejar la crisi és menor que la de la població afectada per les hipoteques.
D’altra banda, el procediment de desnonament en l’àmbit de lloguer és molt més ràpid que en l’àmbit
de les hipoteques.També en aquests casos hem cregut, i l’experiència ens està donant la raó, que la
mediació o intermediació experta aporta la necessària confiança i la capacitat de diàleg que moltes llars,
sotmeses a greus tensions són incapaces de gestionar.

(2) Com per exemple, l’adaptació de les Comissions de sobre endeutament, que regula la Llei 2010-737, del’1 de juliol
de 2010, de reforma del crèdit al consum de França. Aquesta llei estableix dues fases a seguir en el moment en què el
deutor, persona física, no pot fer front al pagament dels deutes. La primera fase, després de la petició de la persona sobre
endeutada, es materialitza en la formació d’una Comissió formada per membres de l’Administració, entitats bancàries i
associacions de consumidors i usuaris, els quals avaluen la capacitat de pagament, les condicions de la mora i proposen
un pla de viabilitat a la persona sol·licitant. En cas que aquesta persona accepti el pla, el problema queda resolt, però si
finalment no l’accepta, passa a la segona fase. En aquest cas és una instància judicial la que realitza l’estudi i determina
les mesures de sanejament del deutor. Aquest esquema ha estat seguit per Bèlgica, però també destaquen a Europa
altres mecanismes, com l’alemany, l’austríac, o el danès.
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2.3

El funcionament del SMH

2.3.1. Sistema de treball
El SMH atén les consultes plantejades per persones soles i famílies en mora o en risc de mora
en relació al pagament del lloguer o del préstec hipotecari relatiu a l’habitatge de residència
habitual, i fa d’intermediari entre aquestes famílies i els propietaris o les entitats financeres concessionàries dels préstecs, amb l’objectiu d’arbitrar les solucions més proporcionades i justes i
evitar el major nombre possible de desnonaments.
L’atenció a les famílies es fa amb cita prèvia. S’analitzen les condicions del deute pendent, de
lloguer o del préstec, la quantia en mora i els ingressos totals de la família afectada, amb la
finalitat d’elaborar una alternativa de redempció del deute o, en el seu defecte, una proposta
per a la seva resolució definitiva.
Són objectius del SMH:
• Prevenir l’exclusió social residencial, evitant la pèrdua de l’habitatge d’aquelles famílies
que tenen dificultats serioses de pagament.
• Atendre i assessorar famílies que es troben en situació de greu dificultat de pagament
de llur habitatge.
• Intermediar davant les entitats financeres i els propietaris d’habitatges per tal de garantir
unes negociacions en pla d’igualtat entre deutor i creditor, arbitrar les solucions més proporcionades i justes, i evitar el major nombre possible de desnonaments.
• Alleugerir la càrrega d’endeutament de les famílies que no poden pagar llurs habitatges
de compra.
• Ajudar a fer front a les despeses de lloguer i de subministraments dels serveis d’aigua,
llum i gas.
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• Ajudar a aconseguir allotjament assequible per a famílies que hagin perdut llur habitatge.
Les situacions ateses es poden ordenar segons la creixent dificultat de solució i, per tant, de creixent
risc d’exclusió:
• Les que es poden resoldre amb un canvi en les condicions, bé sigui del lloguer, bé del préstec
(reconducció del deute, ajornament de pagaments, reducció de tipus d’interès, carències, quitances, etc.).
• Les que són clarament transitòries i que, amb una ajuda pública o amb una ajuda/préstec sense
interès de Càritas o amb una combinació d’ambdues poden retornar a la situació prèvia, amb capacitat–si és el cas- de devolució de l’ajut rebut.
• Les que no permeten mantenir les condicions d’allotjament prèvies. Si es tracta d’habitatges
de lloguer, es negocia amb el propietari el temps necessari per poder oferir a la família afectada
un altre habitatge d’urgència amb un lloguer assequible. I, si es tracta d’habitatges hipotecats,
s’obren dues fórmules de treball, complementàries:
a) es negocia amb l’entitat financera la conversió del préstec hipotecari en contracte de
lloguer, amb dació de l’habitatge en pagament del deute contret i condonació del deute pendent derivat del diferencial de valoració de l’habitatge avui respecte de la valoració feta en el
moment de la concessió del préstec, i
b) es negocia amb l’entitat financera el temps necessari per poder oferir a la família afectada
un altre habitatge d’urgència a un lloguer assequible.
• Les de famílies que ja han estat desnonades o que tenen un desnonament imminent i irrevocable. Es tracta d’oferir a la família afectada un altre habitatge que li asseguri un lloguer assequible.
I, si és el cas, s’inicien converses amb les entitats financeres per intentar obtenir la condonació del
deute que pugui haver quedat pendent després de la pèrdua de l’habitatge.
Per a tots els processos de mediació en hipoteca està resultant clau la designació d’un interlocutor
únic per part de cada una de les entitats financeres. Aquest interlocutor té l’autoritat suficient per dictar
ordres i instruccions en aquest tema a les oficines de l’entitat i per resoldre directament els problemes
que es presenten.
En el cas de la mediació en lloguer les claus de l’èxit consisteixen en la agilitat i rapidesa a l’hora de
donar una resposta. El marc de les converses de mediació no compta, com a l’àmbit d’hipoteques, amb
la possibilitat de negociar amb un interlocutor únic, sinó que s’ha de tractar cas per cas de manera
específica amb cada propietari.
Són destinataris del SMH:
• Persones o famílies amb problemes greus de pagament del seu habitatge, d’ús habitual.
• Persones o famílies pendents d’execució hipotecària o pendents de subhasta del seu habitatge
de compra, d’ús habitual.
• Persones o famílies pendents de ser desnonades del seu habitatge de lloguer, d’ús habitual.
• Persones o famílies que han perdut el seu habitatge de compra, d’ús habitual, i mantenen un
deute pendent amb l’entitat financera.
• Persones o famílies desnonades del seu habitatge, d’ús habitual, que tenen dificultats per trobar
un nou habitatge assequible.
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2.3.2. Equip professional, voluntariat i finançament
El SMH compta amb una estructura central formada per una directora (tècnica bancària) que
és qui manté les relacions amb els interlocutors únics designats per cada una de les entitats
financeres, per atendre les situacions de problemes d’hipoteques. Dues persones mediadores
(advocades) que fan el seguiment dels tràmits de negociació amb les entitats. Una persona responsable de l’àmbit dels problemes de lloguer (treballadora social) que manté les relacions amb
els propietaris d’habitatges en lloguer i realitza els seguiments socials dels casos que el requereixin. L’equip també compta amb un tècnic de coordinació, i dos tècnics administratius.
Aquest equip està reforçat per més de quaranta voluntaris i voluntàries, professionals en actiu
o jubilats recentment que es distribueixen en equips d’especialistes en sistema financer, en
arrendaments urbans i en legislació immobiliària, un equip d’arquitectes i un altre equip de suport administratiu. Son els especialistes en sistema financer i els especialistes en arrendaments
urbans i legislació immobiliària els que atenen les famílies i realitzen la proposta de solució, que
s’estudia i que l’equip professional del SMH presenta a l’arrendador o a l’entitat financera.
El SMH celebra reunions periòdiques amb tots el voluntariat per donar informació dels resultats
obtinguts i posar en comú les experiències, problemes i bones o males pràctiques detectades.
El SMH es finança, com el noranta per cent de l’activitat de Càritas Diocesana de Barcelona, mitjançant donacions privades –la major part de les quals són de caràcter anònim i reservat. La
majoria de les donacions s’adrecen directament a la concessió d’ajuts a les famílies amb problemes. Algunes, però, com és el cas de l’atorgada per la Fundació La Marató de TV3, de l’any 2012,
s’ha destinat també a cobrir part de l’estructura de personal esmentada anteriorment.

2.3.3. Cobertura territorial
El SMH atén casos dins l’àmbit territorial de Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest territori
està composat per les diòcesis de Barcelona, de Sant Feliu i de Terrassa i abasta una població
d’aproximadament cinc milions d’habitants.
El plantejament inicial del SMH va ser el d’atendre les famílies directament des dels serveis centrals de Càritas a Barcelona. La centralització de trucades i la posada a disposició de diversos
despatxos per atenció de les famílies havia de permetre dur a terme l’activitat, amb el suport dels
voluntaris esmentats.
A mesura que va anant avançant el projecte, l’arribada d’alguns voluntaris que procedien de municihabitatge de l’àrea metropolitana va oferir la possibilitat de poder atendre famílies directament
en aquests municihabitatge, evitant-los desplaçaments costosos i dificultosos. D’aquesta manera
es van obrir punts d’acollida del SMH a les oficines de Càritas a Terrassa i a les dependències del
Centre El Xiprer de Granollers, sempre demanant cita prèvia amb el telèfon d’atenció centralitzat.
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D’altra banda, alguns municihabitatge que volien oferir serveis de característiques semblants als del SMH als
seus ciutadans afectats greument per problemes de pagament de llurs habitatges van sol·licitar col·laboració,
i això ha estat la base de la generació d’un seguit de convenis entre Càritas Diocesana de Barcelona i diversos
ajuntaments en matèria d’intermediació en habitatge. Figuren en aquest epígraf Sabadell, Mollet del Vallès,
El Prat de Llobregat, Caldes de Montbui, Santa Coloma de Gramenet, la Mancomunitat de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixach, Barberà del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Esplugues de Llobregat,
Castellar del Vallès, Olesa de Montserrat, Sant Vicenç dels Horts, Sant Just Desvern, Molins de Rei i Pallejà.
Pel que fa a l’Ajuntament de Barcelona, Càritas hi té signat un conveni en matèria d’habitatge en el qual es
preveu la coordinació i transvasament d’informació de les situacions de problemes greus de pagament de
l’habitatge que siguin ateses respectivament en les oficines d’habitatge de la ciutat i en els punts d’atenció de
Càritas.
El sistema de treball amb aquests municihabitatge és fonamentalment el mateix en tots les situacions:
l’establiment d’un punt d’atenció en el municipi, gestionat per una o més persones expertes en temes financers i hipotecaris (advocats, economistes, tècnics bancaris, etc.), que reben de les famílies que ho demanen,
estudien les situacions i elaboren propostes de comú acord. Aquestes propostes s’adrecen al servei central
del SMH, que és qui manté la negociació amb les entitats financeres i propietaris d’habitatges llogats. En alguns casos, els convenis aborden també l’atenció a problemes de pagament de contractes de lloguer i la cerca
d’habitatges de lloguer en el supòsit que amb la mediació no s’hagi aconseguit evitar la pèrdua de l’habitatge
originari.
És evident que aquesta xarxa de vint-i-un punts d’atenció (entre convenis i l’atenció directa o descentralitzada) aporta riquesa humana i de coneixement al treball de Càritas i ajuda en gran manera a fer més pròxima
l’atenció i l’acompanyament de les famílies que pateixen aquestes greus situacions.

On trobar el SMH?
Servei de Medicaió en Habitatge
Càritas Diocesana de Barcelona
Via Laietana, 5, ent.
08003 Barcelona
Tel. 607 060 592
correu: smh@caritasbcn.org
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2.3.4. Aliances institucionals
Des de l’inici de la seva constitució, el SMH va entendre que li era imprescindible teixir una xarxa
de complicitats, no només territorials sinó també institucionals per dotar-se de la màxima força
i potència en la seva tasca i assegurar, així, els millors resultats possibles.
En aquest sentit, cal esmentar el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, per establir un
sistema de col·laboració contínua amb OFIDEUTE, que és el servei de mediació que la Generalitat va posar en marxa l’any 2009.
També s’han signat diferents convenis de pràctiques al SMH per a estudiants de diversos cursos
de grau i postgrau: amb el Màster en Mediació del Col·legi d’Advocats de Barcelona; amb el Màster en Societat Inclusiva i Mediació de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona; amb el
Màster en Gestió i Resolució de Conflictes: Mediació de l’Institut de Formació Contínua IL3 de la
Universitat de Barcelona; amb la Facultat de Treball Social de la Fundació Pere Tarrés; amb la
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb el
Grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona.
I, per últim, convenis per a la col·laboració en diferents àmbits que ajuden a millorar i completar
la tasca del SMH. S’inclourien en aquest apartat el conveni amb la Clínica Jurídica de la Facultat
de Dret de la Universitat de Barcelona; el conveni amb la Fundació Catalunya Caixa, per al programa LLOGUER SOLIDARI (de lloguer d’habitacions); i el conveni amb el Col·legi d’Agents de la
Propietat Immobiliària de Barcelona, per a la cerca d’habitatges de lloguer a preus assequibles.
En un altre ordre de coses, cal fer esment dels acords establerts entre Càritas/SMH i l’Agència
de l’Habitatge de Catalunya i algunes fundacions privades (Fundació Família i Benestar, Fundació Grup Qualitat, Fundació Llars de l’Amistat), per a la cessió directa, o la concessió d’ajuts
econòmics per a l’obtenció d’habitatges per poder destinar-los a lloguer a preus molt baixos,
per a famílies que no poden fer front al pagament del seu habitatge anterior (sigui de compra o
de lloguer). Aquests acords s’afegeixen a aquelles persones que de forma anònima també fan
aportacions dineràries o de habitatges per al SMH.
A més a més, i de forma general, en tots els casos de llars amb problemes que es deriven des
dels serveis socials municipals, el SMH treballa de manera coordinada amb els referents municipals de les llars per tal d’obtenir la millor solució per a la persona afectada.
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Balanç dels primers dos anys de
funcionament del servei

2.4.1. Tipus de problemes atesos
En els seus dos primers anys d’existència, el SMH ha rebut 2.271 consultes, de les quals 1.804 han esdevingut expedients de mediació.
Com s’ha dit a l’inici d’aquest informe, Càritas va voler dedicar el SMH no només a problemes de pagament
de préstecs hipotecaris, sinó també a problemes de dificultats de pagament de lloguers. L’experiència
viscuda en aquests dos anys ha confirmat l’encert d’aquest enfocament ja que el 58% dels expedients de
sol·licitud de mediació rebudes venien de llars hipotecades i l’altre 42% de llars llogateres.
Aquesta proporció és molt semblant entre els expedients resolts. El 53% han estat de problemes
d’hipoteca i el 47% de problemes de lloguer. En canvi entre els que estan en tràmit la proporció dels
expedients relacionats amb hipoteques augmenta a causa de la major lentitud en la gestió dels acords
amb les entitats financeres que amb els propietaris d’habitatges de lloguer.
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Taula 1. Tipus de problemes atesos pel SMH
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Figura 1. Evolució temporal de l’activitat del SMH
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2.4.2 Procedència de les llars ateses
L’accés de les persones o famílies al SMH, com s’ha dit, pot ser per tres vies: (1) Derivació de les treballadores de Càritas Diocesana de Barcelona, tant des dels diversos punts d’atenció territorials, com
des dels diversos programes; (2) Accés directe de les llars o persones afectades, a les oficines centrals
del SMH o als punts d’atenció oberts als municihabitatge amb conveni, mitjançant correu electrònic o
telèfon; (3) Prescripció o derivació dels serveis socials municipals sense conveni de col·laboració amb
el SMH.
Durant aquests dos anys de funcionament l’entrada directa de persones al SMH, sense cap contacte
previ amb Càritas o amb serveis socials municipals, s’ha mantingut com el punt d’accés més important
del SMH, amb el 57% de les situacions. La segona via d’entrada ha estat la interna de Càritas, amb el
37%. I el 6% restant, és el de les llars derivades pels serveis socials municipals.
Aquestes dades confirmen l’encert d’haver obert, des del primer moment, el SMH a persones i llars que
no havien tingut contacte previ amb Càritas, i que, si no s’hagués posat en marxa el Servei difícilment
haurien recorregut a la organització sol·licitant ajuda.

Figura 2. Procedència de les llars a t e se s p e l S MH
s e g o ns prescriptors
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Pel que fa a les zones geogràfiques de procedència, i en lògica correspondència amb la distribució demogràfica, ha estat la Diòcesi de Barcelona la que ha fet més ús del SMH, amb el 58% de
les situacions, la gran majoria corresponent a la ciutat de Barcelona. La Diòcesi de Sant Feliu ha
aportat el 31% de les famílies usuàries, i el restant 11%, la Diòcesi de Terrassa.

Figura 3. Procedència de les llars ateses pel SMH
segons diòcesi

Diòcesi de
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67
Balanç dels primers anys

2.4.3. Activitat del SMH: nombre i tipus de respostes donades
Un 20% de les 2.271 consultes ateses pel SMH han estat qüestions puntuals tractades per les treballadores de primera atenció del SMH, donant informacions orientatives o derivant-les cap a altres serveis
especialitzats. La resta,1.804 (el 79%), s’han concretat en expedients de mediació i han entrat de ple en
l’àmbit de treball del SMH i en el procés de gestió social de Càritas.
D’aquests expedients atesos amb gestió interna, fins avui, se n’han tancat 1.404, i 400 més estan en tràmit. Dels tancats, 617 (34%), ho han estat amb solució aportada pel SMH i 787 (44%) s’han tancat havent
donat suport i assessorament a les famílies.

Taula 2. Activitat del SMH
Nombre

Distribució sobre
Consultes
rebudes

Consultes rebudes totals

2.271

100%

Trucades sense continuïtat

444

20%

Visites pendents

23

1%

Llars amb expedient de
mediació

1.804

79%

Persones ateses

6.256

Aassessorament

787

44%

Casos resolts amb mediació

617

34%

Setembre 2011- setembre 2013

Dels quals: Només amb mediació

350

Amb mediació i/o
ajuda econòmica

267

Casos en tràmit

400

Distribució
sobre llars
ateses

100%

22%
Font: CDB. SMH
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Figura 4. Evolució temporal dels casos atesos pel SMH

Font: CDB. SMH

Pel que fa al tipus de respostes donades, és rellevant destacar que el 73% de les sol·licituds resoltes pel SMH ho han estat havent negociat una reconducció del deute (36%), un manteniment
del contracte de lloguer (32%) o una dació amb posterior contracte de lloguer amb el banc (5%),
és a dir, mantenint les llars en el seu habitatge originari. Això s’ha aconseguit pactant quotes
mensuals del préstec o preus de lloguer més ajustats a la capacitat de pagament de les llars.
Són, per tant, 455 desnonaments que s’han evitat i que segurament s’haurien produït en cas de
no haver recorregut a la mediació del SMH.
En la resta de casos resolts no s’ha pogut conservar el habitatge anterior però s’han aconseguit
69 dacions en pagament, és a dir, deslliuraments dels deutes pendents en els casos de persones hipotecades que no han pogut seguir mantenint el préstec. Cal comentar en aquest sentit
el canvi d’actitud de les entitats financeres envers la mediació del SMH, fruit d’una dinàmica de
reunions periòdiques per aconseguir una millor fluïdesa i homogeneïtat en les propostes, sempre amb l’objectiu de millora de les condicions finals per a les famílies afectades.
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Figura 5. Tipus de respostes positives donades pel SMH
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Font: CDB. SMH
Convé recordar que un dels compromisos de Càritas Diocesana de Barcelona és evitar que les llars o persones afectades per problemes com els descrits es quedin sense sostre. Per això, en les situacions en els que
no es pot evitar la pèrdua de l’habitatge anterior, el SMH no conclou les seves tasques amb la negociació sinó
que segueix la seva feina ajudant la família afectada en la cerca d’un habitatge o proporcionant-li directament
un nou habitatge –sempre de lloguer–. En 59 situacions (el 10% de les respostes donades), s’ha ajudat econòmicament les famílies en la cerca d’un nou habitatge de lloguer assequible, normalment fent front a la fiança
demanada pel propietari; i en 34 casos (el 6% de les respostes donades), s’ha ofert a les famílies un habitatge
de substitució facilitat directament per Càritas.

“

En només dos anys d’activitat,
El SMH ja ha aconseguit evitar
455 desnonaments.

”
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Figura 6. Respostes del SMH en relació al manteniment de
l’habitatge original
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(93) 15%

Font: CDB. SMH

2.4.4. Ajuts econòmics a les llars

Les solucions a les quals han portat les negociacions del SMH han comptat, en el 43% de
les situacions, amb els ajuts econòmics que Càritas ha anat concedint sota el format de préstecs light, sense interès, però el restant 57% s’ha aconseguit mitjançant l’estricta mediació dels
tècnics del SMH amb les entitats financeres o amb els propietaris dels habitatges. Destaquem
doncs, l’efecte multiplicador que estan tenint els ajuts econòmics que van donar peu, en el seu
inici, a la posta en marxa del SMH i que han seguit recolzant aquesta activitat.
Pel que fa a la intensitat dels ajuts, podem observar a la Figura 8 que la gran majoria d’ajuts està
per sota dels 5.000 euros (84%), amb un import mitjà de 3.110€, xifra que ha permès tancar deutes acumulats, pagar fiances de lloguers, ajudar a pagar quotes hipotecàries o lloguers durant
un període acotat de temps.
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Figura 7. Expedientss resolts pel SMH amb mediació,
amb i sense ajut econòmic
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Figura 8. Imports dels ajuts concedits pel SMH

Font: CDB. SMH
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La despesa del SMH s’afegeix a la molt important aportació de fons que en general està destinant
Càritas Diocesana de Barcelona a cobrir despeses de les a famílies en concepte d’allotjament i
que en un sentit ampli vénen a donar resposta al mateix objectiu d’evitar l’exclusió social que es
deriva de la pèrdua de l’habitatge. Recordem en aquest sentit que, l’any 2012, les ajudes de CDB
a les famílies en matèria d’habitatge van suposar el 35% del total d’ajuts concedits per l’entitat.
S’observa com l’evolució dels darrers sis anys és d’un creixement accelerat en aquest àmbit, des
dels 520.000 euros del 2007, fins als gairebé 2.000.000 d’euros en el 2012, és a dir quatre vegades més que fa cinc anys. Durant l’any en curs, 2013, la previsió és igualar almenys la despesa
realitzada durant el 2012 en habitatge.
Si es desglossa la despesa en ajuts a l’habitatge de Càritas durant el 2013 s’observa la forta
aposta econòmica que dedica l’entitat al SMH. A hores d’ara gairebé duplica el següent concepte més important, les habitacions de relloguer. Resoldre problemes de sobre endeutament en
habitatge en un context legal que no afavoreix a la persona sobre endeutada requereix d’eines
de mediació molt bones, però també d’un important fons econòmic ja que els deutes en aquest
àmbit són molt elevats i no sempre es poden condonar.

Taula 3. Despesa de Càritas Diocesana de
Barcelona en Habitatge per tipus d’ajuts
Pensions

1%

Despeses generals

1%

Residències/centres

2%

Ajuts lloguer àrees territorials

9%

Equipaments i subministraments

5%

Habitacions de relloguer

38%

SMH

44%

Total

100%

Font: CDB. SMH
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Figura 9. Evolució de les ajudes econòmiques en metàl·lic de Càritas
Diocesana de Barcelona en Habitatge. 2007-2013
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(*) Dades 2013 previstes per a final de l’any.
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2.5

Característiques de les llars ateses

2.5.1. Tipologia de les llars usuàries del SMH
Pel que respecta als perfils de les llars ateses és de destacar que la gran majoria de les situacions es
tracta de famílies amb fills (Figures 10 i 11), bé siguin parelles amb fills (51%), bé famílies monoparentals (22%). Aquest total d’un 73% contrasta fortament amb la mitjana de les llars catalanes amb fills que
se situa en el 50%, i posa de relleu les greus repercussions que està tenint la crisi econòmica actual i la
crisis de l’habitatge sobre els menors d’edat.
Si comparem les dades de llars ateses pel SMH amb les del conjunt de Catalunya observem també la
sobrerepresentació precisament del sector de les llars monoparentals (fonamentalment, monomarentals). Si a Catalunya només una de cada 10 llars són monoparentals, al SMH en són dues de cada 10.
També en aquest cas, es confirma l’especial vulnerabilitat d’aquest tipus de llars als efectes de la crisi.
Per contra, assenyalem la menor presència de persones soles en les demandes rebudes pel SMH (12%),
respecte del què aquest col·lectiu representa en el conjunt de llars de Catalunya (19%). És lògic que així
sigui si es té en compte que la major part de compromisos de compra o de lloguer d’habitatge en els
anys de la bombolla immobiliària, atesos els elevats preus dels habitatges, només els van poder assumir llars que comptessin amb més d’una font d’ingressos, és a dir que estesin formades, com a mínim,
per dues persones adultes amb feina.
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“

Figura 10. Tipologia de llars ateses
pel SMH

Més d'una
persona amb
parentiu

5%
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12%
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fills
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10%

Parella amb
fills

51%

Font: CDB. SMH

La majoria de les famílies ateses pel
SMH tenen fills. Una gran part estan
formades per una mare sola. Aquesta
situació familiar és molt més freqüent
que en el conjunt de Catalunya.

”
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Figura 11. Comparació de la tipologia de les llars
ateses pel SMH amb les llars de Catalunya
CDB

CAT

51%
41%
28%
22%
5% 3%
Més d'una
persona amb
parentiu
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9%
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10%
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12%
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de CDB-SMH i de l’IDESCAT 2011.
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2.5.2. Edats de les persones referents i del conjunt de persones
usuàries del SMH
Pel que fa a l’edat, la part més important dels problemes, quantitativament parlant, es concentra amb el 67% de les situacions (Figura 12), en les famílies encapçalades per persones adultes
joves, d’entre 30 i 49 anys. Aquesta és una informació particularment rellevant pel que suposa
d’incidència de la crisi sobre les llars en la seva fase de formació i creixement.
En segon lloc d’importància, amb el 23%, apareixen les llars adultes entre 50 i 65 anys, amb el
greu problema que suposa per a persones en aquesta franja d’edat la pèrdua de l’habitatge.
És de destacar que el percentatge més baix, és el de les persones de més de 65 anys, probablement per ser les que o bé ja disposen d’habitatge de propietat totalment pagat, o bé estan
en habitatges de lloguer amb contractes encara emparats en la pròrroga forçosa. No obstant
això, convé fer èmfasi en què, precisament és en els casos de persones grans amb problemes
d’habitatge quan s’arriba als nivells més intensos de dramatisme, normalment provocats per
haver actuat com a fiadores o avaladores de fills.
Si en comptes de fixar-nos en els caps de les llars, mirem les edats del conjunt de les persones
de les llars afectades (Figura 12), destaca el pes dels menors d’edat i dels joves, cosa que corrobora la gravetat de les situacions en aquesta part més feble de la població. Els menors de 18
anys, en llars ateses pel SMH, són el 36%, quan aquest tram d’edat en la mitjana de Catalunya
és del 20%.

“

Constatem que la crisi de pagament
de l’habitatge afecta les llars en la seva
fase de formació i de creixement.

”
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Figura 12. Edat del cap de les llars ateses pel SMH en comparació
amb el conjunt de Catalunya segons trams d’edat.
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2.5.3. Situació laboral de les persones usuàries del SMH en
edat de treballar

És quan analitzem la situació econòmica de les persones ateses pel SMH quan ens trobem, clarament, amb la principal problemàtica que està impedint el correcte pagament de llurs habitatges.
El percentatge d’atur entre les persones en edat laboral és tant en el problema d’impagament
d’hipoteca (68%),com en l’impagament de lloguer (75%) (Figura 13), és molt més gran que la taxa
d’atur de Catalunya (22,8% en el tercer trimestre de 2013).
Observem, dins d’aquesta situació de manca de feina general, com en el cas de les llars llogateres, la situació presenta perfils de major feblesa: 7 punts de diferència en la taxa d’atur i 2 punts
de diferència en el treball en economia submergida.

Figura 13. Situació laboral de les persones ateses pel SMH amb
problemes d’hipoteca i de lloguer
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2.5.4. Ingressos de les llars usuàries del SMH
La tipologia d’ingressos ens ajuda també a dibuixar el perfil diferencial que tenen les llars ateses pel
SMH, respecte del perfil mitjà de les llars catalanes. Veiem en la Figura 14 que només un 37% de les
persones/llars, compten amb ingressos procedents d’un sou. Un 39% viu de diverses transferències
socials (21% prestació d’atur, 11% pensions i 7% PIRMI). I un 17% no compta amb cap ingrés. Aquest
darrer grup de llars es pot afirmar que viu estrictament gràcies a les ajudes de tot tipus de Càritas. I,
malauradament, tot fa pensar que aquest percentatge augmenti a mesura que s’exhaureixi la prestació
d’atur de les persones que ja fa temps que les cobren, o que no es recuperin les prestacions mínimes
d’inserció.
Pel que fa al volum d’ingressos de les llars ateses pel SMH que en tenen, prop del 60% se situa per sota
dels 9.000 euros anuals, tal com ens mostra la Figura 15. Això contrasta fortament amb el conjunt de
població de Catalunya que, en aquest tram d’ingressos només té el 10% de les llars.

Figura 14. Font d’ingressos de les llars ateses pel SMH

Font: CDB. SMH
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Figura 15. Ingressos de les llars ateses pel SMH i de la població de
Catalunya, comparats per trams

Font: Elaboració pròpia a partir de CDB-SMH i IDESCAT.

És evident que l’actual crisi de l’habitatge ve derivada de la manca de recursos econòmics que
porten a moltes llars a no poder pagar els seus habitatges, ni tan sols renegociant els deutes.
Cosa que veiem clarament confirmada amb l’elevadíssim percentatge de llars per sota del llindar
de pobresa.
No obstant això, la Figura 15 també ens mostra una presència important de llars amb ingressos
entre els 14.000 i els 35.000 euros anuals, (al voltant del 18%), que s’han hagut d’adreçar al SMH
perquè s’enfronten a un problema clar de sobre endeutament, mesurat en termes de desproporció del cost de l’habitatge en relació als seus ingressos, però que tenen capacitat per poder
reconduir la seva situació mitjançant un replanteig del deute. En força casos, aquestes llars han
utilitzat el SMH com a òrgan d’assessorament i orientació, però han acabat resolent la situació
pel seu compte.
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2.5.5. Procedència geogràfica de les persones usuàries del SMH
La major part de les persones usuàries el SMH han estat de nacionalitat espanyola (60%). Evidentment,
però, si es té en compte que una bona part dels problemes derivats de la compra d’un habitatge a costos
excessius provenen majoritàriament de préstecs hipotecaris concedits en el període 2004-2007, també són moltes les persones afectades per aquest problema que són de procedència extracomunitària
(39%). La forta arribada d’immigració, cridada per una activitat enfebrida del sector de la construcció
i els seus sectors adjacents, és una de les fonts més destacades de generació de préstecs hipotecaris
abusius i arriscats que són molts dels que des de l’any 2009 han entrat en insolvència.
Aquesta relació entre persones ateses de nacionalitat espanyola i extracomunitària s’ha mantingut força
estable durant tota la vida del SMH, però amb una certa tendència en els darrers mesos del segon any a
incrementar-se la proporció de persones de nacionalitat espanyola. La problemàtica de pagament dels
habitatges, en els moments inicials de la crisi va afectar de manera més forta la població més precària
i feble –extracomunitària, principalment, contractada en sectors de creixement ràpid i recent, com per
exemple el de la construcció. Però, amb el pas del temps ancorats en la crisi, i en la mesura que l’atur
ha anat creixent i expandint-se cap a sectors econòmics amb mà d’obra de més llarga durada, els deutes en habitatge han acabat per afectar sectors de la població que mai no havien tingut relació amb serveis socials o amb Càritas Diocesana de Barcelona, i que són principalment de nacionalitat espanyola.

Figura 16. Origen geogràfic de les persones ateses pel SMH

Font: CDB. SMH
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2.5.6. Síntesi del perfil de les llars ateses pel SMH
En definitiva, les persones i les famílies afectades per problemes d’impagament de l’habitatge
principal tenen un perfil molt diferent del de la resta de la població catalana. Aquesta problemàtica afecta principalment a famílies amb fills, com mostra la major proporció de menors en les
llars i l’estructura de les famílies. La principal amenaça per entrar en un període d’impagaments
és l’atur i/o la davallada d’ingressos, tal com es veu a la comparativa amb el global de la població
catalana.
La situació de crisi econòmica, tot i que es pugui aplacar a nivell macroeconòmic, deixa un impacte molt important en la població més feble del país. Que les llars afectades per l’impagament
de l’habitatge comptin amb una proporció tan elevada de menors és una prova de que aquest
impagament pot iniciar un procés d’empobriment i de disminució d’oportunitats per a la infància.
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Figura 19. Perfil de les llars ateses pel SMH en comparació amb la
població de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de CDB-SMH i IDESCAT.
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2.6

Incidència i denúncia pública

El SMH ha realitzat diverses accions de treball en xarxa, incidència, denúncia i sensibilització sobre la
problemàtica de l’impagament de l’habitatge. Moltes d’aquestes accions s’han traduït en convenis amb
institucions, tal i com s’explica a l’apartat d’aliances institucionals d’aquest capítol. Però també n’hi ha
hagut d’altres que, amb el protagonisme dels nostres equips de professionals i de voluntaris, han permès situar l’experiència del SMH en fòrums i cercles de debats adreçats a públics especialitzats o al
públic en general.
La participació del SMH en més de 25 jornades i debats públics, tant a Catalunya com a Madrid, Andalusia o Euskadi, ha permès l’intercanvi d’experiències amb organitzacions i administracions de tot l’Estat.
També s’ha compartit la visió del SMH en dos congressos científics i en més de 20 articles, divulgatius o
professionals, de diverses revistes.
Amb tot, les tasques primordials d’incidència i denúncia pública del SMH s’han realitzat principalment
mitjançant els comunicats de premsa, la col·laboració amb el Síndic de Greuges i el Parlament de Catalunya i la participació en diferents xarxes del tercer sector.

2.6.1. Comunicats de Càritas Diocesana de Barcelona
El mandat que té Càritas quant a denúncia pública l’obliga a realitzar una tasca comunicativa i d’incidència
constant. La denúncia pública, la pot realitzar Càritas en base a les realitats que viuen les persones que
s’hi adrecen demanant suport i ajuda. Però, a més a més, la seva tasca porta molt sovint Càritas a realitzar propostes de millora legislativa i d’actuació pública, per tal de reivindicar que sigui l’estat del benestar el qui doni resposta als problemes de les persones més vulnerables. Càritas participa en els debats
públics sobre els problemes de pobresa i d’exclusió i posa de manifest moltes realitats no contemplades
per les administracions públiques.
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El SMH, en tant que servei de Càritas, també ha realitzat tasques de denúncia i incidència durant
aquests dos anys de vida. Des del mes de setembre de 2011 s’ha emès nou notes de premsa
denunciant situacions injustes, legislacions exigües o realitzant propostes de millora del procediment judicial en cas d’impagament de l’habitatge.
1) El mes de febrer de 2012, com a resposta al Codi de Bones Pràctiques (RD 6/2012)
(Annex II.B) Càritas va emetre un comunicat considerant-lo insuficient.
2) Dos mesos després es va denunciar l’avantprojecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges (Annex II.C), coincidint amb l’inici de la
seva tramitació al Congrés de Diputats. Càritas va considerar aquest avantprojecte com
un gravíssim retrocés en les polítiques de protecció dels llogaters.
3) Càritas també es va posicionar en el moment en que es va concedir un préstec de
100.000 milions d’euros per a les entitats financeres mitjançant el FROB (Annex II.D).
Així, al juny de 2012, es va reclamar un rescat per a les persones i es va denunciar la manca de política social per fer front al problema dels desnonaments. També es va proposar
dedicar l’1,5% del FROB al rescat de 30.000 famílies i l’establiment obligatori de mecanismes de mediació semblants al SMH.
4) L’aprovació el mes de novembre de 2012 del RD 27/2012 que establia una moratòria
de dos anys per a tots els desnonaments en determinades circumstàncies familiars i
socials Càritas el va qualificar (Annex II.E) com la pèrdua d’una oportunitat històrica en un
moment en el qual les forces polítiques semblaven voler establir un pacte sobre el drama
dels desnonaments.
5) Càritas també ha fet pública la seva reivindicació d’establir un mecanisme de segona
oportunitat per a les persones sobre endeutades, aprofitant la tradicional roda de premsa institucional de Nadal (desembre 2012 – Annex II.F)
6) Amb motiu de l’aprovació per part del Ministerio de economia de la creació del Fondo
Social de Viviendas de Alquiler, el desembre de 2012, Càritas va fer pública la seva opinió
al respecte, considerant la mesura del tot simbòlica i condemnada a un escassíssim èxit,
atesa la confusió de conceptes que incorporava i la manca de transparència dels plantejaments. (Annex II.G).
7) I, en la nota de premsa sobre els resultats del SMH (febrer 2013 – Annex II.H), Càritas va reclamar l’establiment d’una quita mitjançant la rebaixa de quotes hipotecàries,
eliminant interessos i mantenint l’amortització del préstec; i l’obligatorietat d’iniciar una
mediació abans de qualsevol procediment judicial de desnonament, ja sigui de lloguer o
de propietat.
8) Càritas va celebrar la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les
clàusules abusives en contractes de préstecs hipotecaris, del mes de març de 2013 (Annex II.I), en la mesura que suposava un reconeixement de les mancances i insuficiències
de la legislació espanyola de cara a evitar contractes abusius i de cara a reconduir les
situacions de sobre endeutament.
9) Finalment, hem de fer esment als Comentaris de Càritas Diocesana de Barcelona
en relació a un estudi de la Generalitat sobre la privatització d’habitatges socials de
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l’Incasòl, que mostren la profunda preocupació de l’entitat per la possible pèrdua del parc de
lloguer social de Catalunya que deixaria encara més desprotegides les persones i les llars amb
menys recursos i amb més dificultats d’allotjament (Annex II.J).

2.6.2. Síndic de Greuges de Catalunya i Parlament de Catalunya

Com s’ha dit en l’apartat 1, Càritas Diocesana de Barcelona ha col·laborat intensament en els treballs
que ha realitzat el Síndic de Greuges de Catalunya, juntament amb el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, el Col·legi d’Advocats de Barcelona, el Col·legi de Notaris, i la Secretaria d’Habitatge, per
difondre la problemàtica del sobreendeutament de les famílies a Catalunya i fer propostes legislatives
que donin un tomb a l’actual marc legislatiu que impedeix fer un tractament dels problemes assegurant
la cobertura social necessària per assegurar el dret a l’habitatge i evitar l’exclusió social.
El mes de desembre del 2011, el grup de treball encapçalat pel Síndic de Greuges de Catalunya va presentar a la Presidenta del Parlament de Catalunya el document anomenat: Document de Mesures per
al Redreçament de Deutes Hipotecaris (veure Annex II.A).
Per altra banda, el Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els grups polítics, va aprovar el mes
de Juliol del 2012 la resolució 722/IX, per la qual es presentava a la Mesa del Congrés de Diputats una
proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció davant
els procediments d’execució hipotecària de l’habitatge habitual (Annex II.B).

2.6.3. Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya
Càritas Diocesana de Barcelona, i en concret el SMH, ha participat des del començament en la creació i
activitats del Grup de Treball sobre habitatge que la Taula del Tercer Sector ha creat durant el 2013. En
aquest grup es comparteix informació sobre el món de l’habitatge en l’àmbit social i es determina una
estratègia conjunta de les entitats davant les problemàtiques existents. També serveix com a interlocutor amb les administracions públiques i, com a tal, ha realitzat esmenes al Projecte del Decret del Pla
per al dret a l’Habitatge 2013 proposat per la Generalitat de Catalunya, o al conveni de creació del Fondo
Social de Viviendas de Alquiler, creat pel Ministerio de economía del Govern estatal.
En la mateixa línia d’activitat de denúncia i de proposició legislativa, Càritas Diocesana de Barcelona ha
col·laborat estretament amb diverses entitats socials del tercer sector, encapçalades per la Taula del
Tercer Sector Social de Catalunya, en la preparació de documents i en la celebració, el dia 12 de juny de
2012, de la Jornada “Dret a l’Habitatge: noves solucions, noves polítiques”, les conclusions i propostes
de la qual són un clar referent del posicionament de les entitats socials de Catalunya en la greu problemàtica de l’habitatge i, en concret, en els aspectes de dificultats de les famílies per fer front al cost dels
seus habitatges3.

3. Conclusions de la la Jornada “Dret a l’Habitatge: noves solucions, noves polítiques” a http://www.tercersector.cat/admin/
repositori/file/2012/Documents/Conclusions-Jornada--Dret-a-l-habitatge-noves-pol-tiques--noves-solucions-.pdf
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Com a conseqüència del treball previ a la celebració de la Jornada i a la posterior redacció de
les conclusions, les entitats implicades es van coordinar per donar resposta a diferents plantejaments de l’Administració Central sobre el problema de l’habitatge. Finalment es van fer públics
dos comunicats de premsa: Un primer, Desnonaments i Banc Dolent: una oportunitat històrica4
, en el qual les entitats socials demanaven a les administracions públiques la conversió de la SAREB en un banc social; i un segon document de posicionament davant la reforma del mercat de
lloguer5 , en el qual es denunciaven determinades mesures de la Llei 4/2013 sobre flexibilització i
foment del mercat de lloguer de l’habitatge que es considerava que agreujarien la situació social
actual de les llars llogateres o les que necessiten un habitatge de lloguer assequible i estable.

4. Desnonaments i Banc Dolent: una oportunitat històrica http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.
cat/files/np_els_agents_socials_exigim_valentia_per_revertir_les_politiques_dexclusio_habitacional_web.pdf
5. http://www.tercersector.cat/sites/www.tercersector.cat/files/comunicat_lloguer.pdf
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3. Salut i Habitatge.
Un estudi del projecte Sophie

Mostra de persones ateses per
Càritas Diocesana de Barcelona

Habitatge i salut
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3.1

Marc conceptual

La Figura 1 presenta el marc conceptual utilitzat en aquest estudi, que explica la relació entre les
condicions de l’habitatge i la salut. Posa en evidència que la influència de l’habitatge en la salut es pot
explicar a través de quatre àmbits interrelacionats, tal i com proposa l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) (Bonnefoy, 2007): (1) les condicions econòmiques, jurídiques i emocionals de l’habitatge, que
inclou tant el lligam emocional amb l’habitatge com els aspectes d’assequibilitat; (2) les condicions
físiques de l’habitatge, que inclou aspectes com l’habitabilitat i l’amuntegament; (3) l’entorn físic i (4)
l’entorn social (comunitat), del barri on està situat l’habitatge.
Pel que fa a les condicions econòmiques, jurídiques i emocionals de l’habitatge, en aquest estudi
interessa posar l’accent en els àmbits de cost i de seguretat. Les dificultats de pagament, el risc de
pèrdua de l’habitatge, per raons econòmiques, però també jurídiques (durada o absència dels contractes de lloguer), poden repercutir negativament sobre la salut, per l’estrès que generen i perquè
poden dificultar cobrir altres necessitats bàsiques com l’alimentació. També, però, s’ha volgut analitzar el grau de satisfacció amb l’habitatge, ja que un habitatge considerat o percebut com inadequat
per les condicions físiques o d’entorn o per la situació d’inestabilitat, pot derivar en problemes de
salut física o mental.
Respecte de les condicions físiques de l’habitatge, aquest àmbit inclou aspectes bàsics com la disponibilitat de bany o aigua corrent i d’altres com la presència de plagues, la temperatura i la qualitat
de l’aire interior, el soroll o la seguretat. Tots aquests factors poden incidir en la salut de les persones
que viuen a l’habitatge.
Finalment, el fet que l’habitatge es trobi en un entorn físic i comunitari inadequat pot produir també
mala salut mental o augment de les conductes de risc.
Aquests quatre eixos vénen, al seu torn, determinats pel sistema d’habitatge del país així com per les
polítiques de l’estat de benestar, les polítiques redistributives i les polítiques del mercat laboral.
Tots aquests factors incidiran sobre la salut mental i física de les persones, amb un impacte diferent segons
els diversos eixos de desigualtats (com la classe social, el gènere, l’edat i l’origen ètnic).
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Fig. 1. Marc conceptual de la relació entre habitatge i salut.

Figura extreta de Novoa i Cols (2014)
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Característiques sociodemogràfiques

S’han analitzat les condicions de vida, habitatge i salut de persones soles i famílies en 320
llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona, 175 (55%) procedents dels Equips d’Atenció
Directa (EAD) –majoritàriament de relloguer–, identificades per tenir una necessitat urgent de
ser reallotjades a un habitatge adequat degut a les males condicions d’habitabilitat o amuntegament del seu habitatge, i 145 (45%) del Servei de Mediació en Habitatge (SMH), totes les
llars amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l’habitatge i que viuen de
lloguer o hipoteca.
La informació analitzada procedeix de la resposta d’una persona adulta de cada família a 3
qüestionaris, que recullen informació sobre les condicions i costos de l’habitatge, el barri on
està localitzat, la composició familiar, així com informació sociodemogràfica i de salut de la
persona entrevistada i d’un menor (entre 4 i 14 anys) en cas d’haver-n’hi. Els qüestionaris els
va realitzar un entrevistador als centres de Càritas de Barcelona entre els mesos de setembre
i desembre de 2012.
Als següents apartats es descriuen les característiques sociodemogràfiques de les persones entrevistades (i dels menors); la composició de la llar i les condicions d’habitatge i/o
l’infrahabitatge (classificades segons els quatre àmbits de la Figura 1 i l’estat de salut de
les persones entrevistades (i dels menors). L’estat de salut i part de la informació sociodemogràfica i de l’habitatge de la població d’estudi de Càritas es compara amb la del conjunt de
Barcelona i amb la de les persones de classes socials més desavantatjades1.

(1) Classificació de les persones segons classe social en base a l’ocupació de la persona, utilitzant la proposta de
la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) de l’any 1995 i la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO) de
l’any 2011. Classe social I (Personal directiu d’empreses amb deu o més persones assalariades i professionals
amb llicenciatura universitària); classe social II (Personal directiu d’empreses amb menys de deu persones
assalariades, professionals amb diplomatura universitària, professionals de suport tècnic, esportistes i artistes), classe social III (Persones assalariades de tipus administratiu, persones que treballen per compte propi i
persones que supervisen a treballadors/es amb qualificació), classe social IV (Persones que realitzen un treball
manual qualificat o semiqualificat) i classe social V (Persones que realitzen un treball manual no qualificat),
sent aquesta última la més desavantatjada.
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3.1.1. Persones adultes
En total, s’han entrevistat 203 dones (63,4%) i 117 homes (36,6%). Per edats, les persones adultes entrevistades se situen majoritàriament entre els 30 i els 64 anys: 57,4%, entre 30 i 44 anys, i 26,3%,
entre els 45 i els 64. La representació de joves entre 16 i 29 anys és menor, el 13,9%, i la de les persones
grans, de més de 65 anys, és d’un escàs 2,5%. Aquesta distribució per edats concorda amb la tipologia
de llars que estan patint més problemes d’habitatge, en les que es concentra la fase màxima de costos
d’accés i de desenvolupament familiar amb fills. Destaca en l’estudi, dins d’aquest esquema general,
la major edat relativa de les persones que provenen del SMH, que són les compradores o llogateres
d’habitatge, front a un perfil més jove de les llars dels EAD, que viuen més en pensions o habitacions
de relloguer, coincidint amb fases més inicials d’emancipació o d’arribada d’immigració i entrada en el
món de l’habitatge autònom (Figura 2).
La majoria de persones tenen estudis secundaris (56,2%) i pertanyen a les classes socials IV i V (89,2%),
tot i que aquest percentatge és més elevat entre les persones dels EAD que entre les del SMH (Figura
3). Aquestes xifres contrasten amb les del conjunt de persones residents a Barcelona ciutat, la majoria
de les quals pertanyen a les classes socials I a III (Figura 3) i han assolit un nivell d’estudis més elevat.
Així, mentre aproximadament el 29% de les persones ateses per Càritas només té estudis primaris o
menys, aquest grup només representa el 7,3% de Barcelona, i el 16% en les classes IV i V de Barcelona.

Fig. 2. Edat de les persones entrevistades segons sexe
i servei de procedència.
16-29 anys
100%

30-44 anys

45-64 anys

2,2
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20%
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EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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Fig. 3. Classe social de les persones entrevistades segons sexe
i servei de procedència. Comparació amb persones
residents a Barcelona.

Habitatge i salut
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge; BCN: Barcelona.

Pel que fa al país de naixement, el 22,8% de les persones estudiades ha nascut a Espanya, i
el restant 77,2%, a l’estranger. La proporció de persones nascudes a l’estranger és molt més
elevada entre les procedents dels EAD (92,9%) que del SMH (58,7%). La majoria d’aquestes
persones són nascudes a Centre i Sudamèrica (58,1%), seguides dels països del Magrib (16,7%)
i de la resta d’Àfrica (11,5%). Un 24,4% de les persones nascudes a l’estranger porta més de
10 anys vivint a Espanya, un 45,3%, hi porta de 6 a 10 anys, i un 24,4%, 5 anys o menys. És molt
més alta la proporció de persones nascudes a l’estranger que porten més de deu anys vivint a
Espanya entre les del SMH (60%) que entre les dels EAD (14,9%). Pel que fa la situació legal,
una elevada proporció de persones dels EAD són immigrants sense autorització administrativa
(43,7%), davant del 2,1% de les del SMH.
La majoria de persones entrevistades es troba en situació d’atur (72,6% entre els homes i
41,9% entre les dones%), taxa molt més elevada que en el conjunt de la ciutat de Barcelona i
fins dins de la mateixa classe social. A més, cal matisar les diferències entre sexe, tenint en
compte que en un nombre important de casos, les dones que responen que treballen, ho fan en
feines temporals i esporàdiques (Figura 4).
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Fig. 4. Situació laboral de les persones entrevistades segons
sexe i servei de procedència.
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Finalment, s’analitza el recolzament social, mesurat amb l’escala de Duke i classificat com
adequat o inadequat, que recull si les persones poden rebre consell o disposen de persones
amb les qui compartir inquietuds i si reben expressions d’amor, estima, simpatia, i altres mostres d’afecte per part d’altres persones. Segons aquesta escala, un 69,4% de les persones presenta un recolzament social inadequat, essent menor el recolzament en les persones del SMH
(73,2%), sobretot les dones (76,1%). Aquestes dades són molt més elevades que les observades
per al conjunt de Barcelona (34,7%).
A la Taula 1 de l’Annex III.B es mostren amb més detall les característiques sociodemogràfiques
segons el sexe i servei de procedència de les persones entrevistades.

3.1.2. Infants i adolescents
Es va recollir informació de 177 menors (en una proporció similar de nens i nenes) amb edats
compreses entre els 4 i els 14 anys (el 50% menors de 8 anys; edat mitjana 8,2 anys). La proporció de menors nascuts a l’estranger és molt menor que la de les persones adultes (34,7%,
contra el 77,2%). No obstant, fins a un 47,3% dels menors de famílies dels EAD i un 20,3% dels
del SMH ha nascut fora de l’Estat Espanyol, la majoria a Centre i Sudamèrica (61,7%).
Pel que fa la situació legal, la proporció de menors immigrants sense autorització de residència és més
elevada entre aquells dels EAD (39,6%) que els del SMH (4,8%). A la Taula 2 de l’Annex II.B es mostren amb
més detall les característiques sociodemogràfiques segons el sexe i servei de procedència dels menors.
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Tipus d’habitatge i composició de la llar

El tipus d’habitatge on residien les persones en el moment de fer l’estudi va variar molt depenent de si
procedien dels EAD o del SMH. La majoria de persones dels EAD vivien en un pis o habitatge unifamiliar
de lloguer (45,2%), seguits dels que ho feien en una habitació rellogada (37,7%), i dels que vivien en llocs
no qualificables d’habitatge propi2 (15,4%), i només tres persones (1,7%) vivien en un pis o habitatge en
propietat. En el cas de les persones del SMH, en canvi, les situacions majoritàries eren un pis de compra
(42,8%), o un habitatge de lloguer (39,3%), mentre que les persones en una habitació rellogada, o vivint
en llocs no qualificables d’habitatge propi, assolien unes proporcions més baixes (6,9% i 11% respectivament) (Figura 5).

(2) Habitació compartida, alberg, local/garatge/magatzem, pis ocupat, acollit/da per familiar, altre tipus d’habitatge.

Habitatge i salut
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Fig. 5. Tipus d’habitatge de les persones entrevistades segons
sexe i servei de procedència.
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EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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Pel que fa la composició de la llar, predominen de forma clara les famílies amb fills (prop del 70%): el
43,2% són parelles amb fills, i el 26%, famílies monoparentals (32%, en el cas de famílies dels EAD, i
19%, en les del SMH); un 10,3% són persones que viuen soles (6%, entre les dels EAD, i 16% entre les del
SMH), i el restant 20,6% són altres formes de composició (parelles sense fills, famílies no nuclears, etc.).
Aquesta composició mitjana varia però molt segons que es tracti d’homes o de dones. Sobre tot degut
al fet de la molt major presència de dones soles amb fills (monomarentals), que arriben al 40,8%, en el
cas dels EAD, i al 34,3%, en el del SMH. Si comparem la composició de la llar d’aquestes persones residents a Barcelona, s’observa que en dones les diferències són bastant evidents, sobretot per la menor
proporció de famílies monomarentals que amb prou feina superen el 10% (Figura 6).

Fig. 6. Composició de la llar de les persones entrevistades segons sexe i
servei de procedència. Comparació amb persones residents a Barcelona.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge; BCN: Barcelona.
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3.4

Assequibilitat, inestabilitat i lligam
emocional amb la llar

Pel que fa l’assequibilitat de l’habitatge, el 86,8% de les persones han manifestat estar d’acord
o molt d’acord en què tenien problemes per fer front als costos mensuals relacionats amb
l’habitatge, i el 78,1% van està preocupada per no poder menjar per problemes econòmics els
darrers 12 mesos.
L’assequibilitat d’un habitatge es pot mesurar també segons la proporció que representen els
costos de lloguer o hipoteca sobre els ingressos mensuals familiars. Per considerar un habitatge com assequible aquest percentatge mai no hauria de superar el 30%. Segons aquest barem,
un 87,6% les persones entrevistades viuen en una llar inassequible, un 55,2% molt inassequible
(>50% dels ingressos familiars).
Cal destacar també que prop d’un 20% de les persones han viscut alguna vegada en una barraca, alberg, cotxe o al carrer, proporció lleugerament superior en homes que en dones (Figura
7).

Pel que fa la inestabilitat residencial i la inseguretat jurídica, són les més habituals en les famílies
procedents dels EAD, un 53,1% de les quals porta menys de dos anys a l’habitatge actual, davant del
36,6% en les famílies del SMH (mitjana de temps a l’habitatge: 2,1 i 6,1 anys, respectivament).
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Fig. 7. Percentatge de persones entrevistades que han viscut
alguna vegada a una barraca, alberg, cotxe o al carrer segons
sexe i servei de procedència.
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EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.

El lligam emocional de les persones amb l’habitatge on viuen pot explicar part de la relació entre habitatge i salut. Per mesurar aquest lligam es va crear un índex format per la combinació de sis ítems
que recullen el grau de satisfacció (0=molt insatisfet/a a 5=molt satisfet/a) de la persona entrevistada
amb diferents aspectes de l’habitatge (l’habitatge en global, l’espai, les vistes, l’aprovació de l’habitatge
per altres persones, la sensació de seguretat i si l’habitatge representa la seva personalitat i valors). Del
conjunt de les persones entrevistades, pràcticament una de cada tres (29,4%) se sent insatisfeta o molt
insatisfeta amb el seu habitatge. Finalment, un altre aspecte fonamental pel que fa a la salut de les famílies és el de la manca de seguretat en poder seguir residint en el mateix habitatge; en aquest sentit és
important destacar que l’estudi mostra com dues de cada tres persones (65,9%) pensen que en els propers dos anys podrien perdre el seu habitatge, essent aquesta percepció més freqüent en les persones
del SMH (Figura 8).
A la Taula 4 de l’Annex III.B es poden veure amb més detall les característiques de l’habitatge relacionades amb l’assequibilitat
econòmica i el lligam emocional segons el sexe i el servei de procedència de les persones entrevistades.
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Fig. 8. Grau d’acord de les persones entrevistades amb
què els propers dos anys perdran l’habitatge segons sexe
i servei de procedència.
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EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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“

Les persones ateses per Càritas
viuen en habitatges amb major
nombre de problemes que els del
conjunt de persones de Barcelona,
sobre tot pel que fa a la presència de
plagues, humitats i mala ventilació...

”
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3.5

Habitabilitat i amuntegament

L’habitabilitat de l’habitatge es mesura a partir de la combinació de cinc ítems:
(1) si l’habitatge disposa d’algun tipus de ventilació a tots els dormitoris i al menjador;
(2) la presència d’humitats o fongs sovint o sempre;
(3) si el fred o la calor suposa sempre un problema a l’habitatge a l’hivern o l’estiu, respectivament;
(4) si l’habitatge presenta alguna plaga greu (rates o ratolins, paneroles, puces o xinxes)
el darrer any; i
(5) si a l’habitatge hi manca llum natural (cal encendre els llums de dia).

A la Figura 9 es pot observar la presència de cadascun d’aquests problemes als habitatges de les
famílies dels EAD i del SMH. Les persones dels EAD viuen en habitatges amb major proporció de
problemes que les del SMH, en especial pel que fa la temperatura adequada de la llar, la presència de plagues i la manca de llum natural. A la població de Barcelona, només el 5,5% afirma que
el seu habitatge pateix humitats persistents i/o mala ventilació (el 6,8% en les classes socials IV i
V), i el 4,8% que pateix d’insectes i/o rates o similars (el 5% en les classes socials IV i V).
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Fig. 9. Problemes d’habitabilitat als habitatges de les persones
entrevistades segons servei de procedència.
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EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.

Pel que fa l’amuntegament, en aquest estudi es considera que una família viu en una situació
d’amuntegament si hi ha més d’una persona per habitació, considerant totes les persones de la llar
(incloses altres famílies si hi conviuen) i incloent dormitoris, menjador i cuina al recompte d’habitacions
(excloent els lavabos). Segons aquesta definició, el 56,6% de les famílies dels EAD i el 22,1% de les del
SMH viuen en situació d’amuntegament, en comparació, estan molt lluny del 3,2% del conjunt de Barcelona i fins del 4,7% de les classes IV i V.
Finalment, també s’ha analitzat la privació material mesurada a partir de la disponibilitat als habitatges de (1) calefacció, (2) aire condicionat, (3) rentaplats, (4) ordinador i (5) internet. A la Figura 10 es
pot observar el percentatge d’habitatges sense la presència d’aquests ítems de les famílies dels EAD i
del SMH. Es veu que la proporció de privacions és superior als habitatges de famílies dels EAD. Tant la
proporció com el tipus de privacions de les persones ateses per Càritas són molt superiors que en el
conjunt de llars de Barcelona, i també que en el conjunt de les classes socials IV i V.
A la Taula 5 de l’Annex III.B es poden veure amb més detall les característiques d’habitabilitat de l’habitatge, amuntegament i disponibilitat d’aparells i tecnologia segons el sexe i servei de procedència de les persones entrevistades.
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Fig. 10. Percentatge d’habitatges amb privacions materials segons
servei de procedència de les persones entrevistades.
Comparació amb persones residents a Barcelona.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge; BCN: Barcelona; CS: Classe Social.
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3.6

Barri i comunitat on es localitza l’habitatge

Una àmplia majoria de persones enquestades (65%) fa una valoració positiva del barri on viu. Aquesta
percepció és molt similar en ambdós sexes i serveis de procedència. Malgrat això, hi ha una proporció
important de persones (39,5%) que percep la violència com un problema al seu barri. I també un 29,7%
que percep el barri com a no segur (tornant a casa de nit).
En relació al soroll procedent de l’exterior de l’habitatge, el 43,4% de les persones han referit tenir
problemes per dormir pel soroll exterior, percentatge que és superior en persones del SMH i en dones
(Figura 13).
La Taula 6 de l’Annex III.B mostra amb més detall les característiques de l’habitatge relacionades amb
el barri i la comunitat on està localitzat l’habitatge, segons sexe i servei de procedència de les persones.

Habitatge i salut

114

Fig. 11. Percentatge de persones amb problemes per dormir
pel soroll exterior segons sexe i servei de procedència.
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3.7

Estat de salut

3.7.1. Persones adultes
En aquest estudi s’han analitzat els següents indicadors de salut:
1) L’estat de salut percebut, indicador que recull la percepció de la persona del seu estat
de salut físic i mental i que s’ha demostrat que és un bon predictor de mortalitat (Idler,
1997);
2) la salut mental, mesurada amb l’escala d’ansietat i depressió de Goldberg del General
Health Questionnaire (Shapiro, 1985);
3) la presència d’ansietat o depressió el darrer any;
4) el consum de tranquil·litzants, antidepressius o pastilles per dormir els darrers 2
dies;
5) la mitjana d’hores de son en dia laborable;
6) el consum de tabac;
7) la presència de migranya o mal de cap freqüent;
8) la presència de dolor d’esquena cervical, dorsal o lumbar; i
9) l’ús de serveis sanitaris (urgències, metge o metgessa de família i dentista) el darrer
any.

Tal i com s’observa a les figures, exceptuant el consum de fàrmacs i el consum de tabac en
homes i dones dels EAD, l’estat de salut de les persones ateses a Càritas és molt pitjor que
el del conjunt de les persones residents a Barcelona ciutat i de les classes socials IV i V.

També, per a la majoria d’indicadors, l’estat de salut és pitjor en les dones que en els homes,
tant de la població de Barcelona com l’atesa per Càritas. Entre les persones ateses per Càritas,
les del SMH presenten pitjors resultats en salut.
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En efecte, pel que fa la salut percebuda, tres de cada cinc dones (60,3%) del SMH i més de la meitat
(53,1%) de les dels EAD han referit tenir un estat de salut regular o dolent, proporció molt superior a
l’observada en les dones de la població de Barcelona (15,3%). En els homes, aquestes diferències són
menys accentuades, però tot i així els homes de la mostra de Càritas perceben un estat de salut molt
pitjor que els de Barcelona (45,8% i 24,4% als EAD i SMH, respectivament, front el 11,2% a Barcelona)
(Figura 12).
Cal destacar també que més de dues de cada tres persones de Càritas (69,4%) presenten mala salut
mental. Les persones provinents del SMH presenten un pitjor estat de salut mental (73% de les dones
enquestades i 75% dels homes), que les provinents dels EAD (67% i 62%, respectivament), i amb gran
diferència se separen de les xifres de la ciutat de Barcelona que es mouen al voltant del 15%.
La depressió o ansietat és present amb una proporció extremadament alta en totes les persones enquestades, arribant a uns màxims del 86% en el cas de les dones i del 71% en el cas dels homes que han
recorregut al SMH. Això contrasta fortament amb la proporció de persones residents a Barcelona amb
aquestes patologies (un 9% en dones i un 6% en homes) (Figura 13).

Fig. 12. Proporció d’homes i dones de Barcelona i de Càritas que
refereixen un estat de salut regular o dolent.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
BCN: Barcelona; CS: Classe Social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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Fig. 13. Proporció d’homes i dones de Barcelona i de Càritas amb
mala salut mentala, amb depressió i/o ansietatb i que han consumit
tranquil·litzants, antidepressius o pastilles per dormirc.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
a. Mesurada amb l’escala d’ansietat i depressió de Goldberg del General Health Questionnaire; b. Segons refereix la persona entrevistada, amb referència als darrers 12 mesos; c. Els darrers dos dies.
BCN: Barcelona; CS: Classe Social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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Aproximadament un de cada tres homes, i dues de cada tres dones enquestats pateix migranya o mals de cap freqüents el darrer any, quan a la ciutat no se supera el 8,5% ni en homes
ni en dones (Figura 14).
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La proporció de persones ateses per Càritas que refereix mal d’esquena crònic és encara més
desproporcionat respecte del que són les incidències mitjanes de la ciutat: 84% de les dones
que provenen del SMH i 74% de les dels EAD, estan afectades per aquesta malaltia, front al
19% de mitjana de barcelonines; el 63% dels homes del SMH, front a un 16% en el cas dels
barcelonins (Figura 14).

Més de la meitat de les persones de Càritas diu que dorm sis hores o menys els dies laborables, front a un percentatge de menys del 25% del conjunt de persones de Barcelona. (Figura
15).
Finalment, sense diferències tan acusades com les anteriors, pel que fa a l’ús de serveis
sanitaris, també s’observen diferències entre la població estudiada i la mitjana de la ciutat,
especialment pel que fa a l’anada als serveis d’urgències. El percentatge de dones del SMH
que han acudit a urgències el darrer any (62%) gairebé dobla el del conjunt de la ciutat (29%).
(Figura 16). Aquestes dades són coherents amb el major nombre de problemes de salut que
presenten les persones ateses per Càritas.

L’ús, en canvi, dels serveis d’atenció primària presenta uns patrons de comportament iguals
o inferiors entre els usuaris dels EAD de Càritas que els de la de Barcelona, qüestió que contrasta amb el que caldria esperar: un major ús de serveis d’atenció primària entre les persones
ateses per Càritas donat el major nombre de problemes de salut que presenten en comparació amb la població de Barcelona (Figura 16). Les condicions de precarietat econòmica i de
l’habitatge en la que viuen, la inestabilitat de la residència i els problemes de documentació
poden explicar les dificultats de vinculació als serveis d’atenció primària i el seu menor ús.
La Taula 7 de l’Annex III.B mostra amb més detall els indicadors de salut segons sexe i servei
de procedència de les persones i la comparació amb el conjunt de Barcelona.

Pitjor estat de salut de la població atesa per Càritas
Tres de cada cinc dones del SMH i més de la meitat de les dels EAD
refereixen tenir un estat de salut regular o dolent, proporció molt
superior a l’observada en les dones de la població de Barcelona. Els
homes de Càritas també perceben un estat de salut molt pitjor que
els de Barcelona, tot i que aquestes diferències són menys accentuades. També, aproximadament un de cada tres homes pateix migranya
o mals de cap freqüent el darrer any, dues de cada tres en el cas de
les dones.
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Fig. 14. Proporció d’homes i dones de Barcelona i de
Càritas amb migranya o mals de cap freqüents i amb mal
d’esquena cervical, dorsal o lumbar, el darrer any.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
BCN: Barcelona; CS: Classe Social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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Fig. 15. Proporció d’homes i dones de Barcelona i de Càritas que
refereixen dormir sis hores o menys de mitjana els dies laborables.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
BCN: Barcelona; CS: Classe Social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.

“

Dues de cada tres persones ateses per Càritas
presenten mala salut mental, proporció molt
superior a la del conjunt de Barcelona
(aproximadament una de cada sis).

”
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Fig. 16. Proporció d’homes i dones de Barcelona i de Càritas
que han acudit a urgències i al servei d’atenció primària, el
darrer any.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
BCN: Barcelona; CS: Classe Social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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3.7.2. Infants i adolescents
En menors, s’ha analitzat els següents indicadors de salut:
1) L’estat de salut referit per la persona informadora;
2) la salut mental mesurada amb el qüestionari de fortaleses i dificultats (SDQ), amb quatre escales que mesuren aspectes negatius de salut mental (símptomes emocionals, problemes de
conducta, hiperactivitat i problemes amb els companys, que es poden sumar en una escala global)
i una escala que mesura un aspecte positiu (conducta prosocial) (Goodman, 2000);
3) la presència d’otitis de repetició el darrer any referida per la persona informadora;
4) esmorzar cada dia abans de sortir de casa; i
5) l’ús de serveis sanitaris (urgències i pediatra) el darrer any.
Tal i com s’observa a la Taula 8 de l’Annex III.B, l’estat de salut dels menors de famílies ateses per Càritas és molt pitjor que la dels menors del conjunt de Barcelona, essent, en general, millor la d’aquells
procedents del SMH que la dels EAD. Així, mentre el 0,9% dels nens i l’1,7% de les nenes de Barcelona
presenten mala salut, els problemes de salut en els menors de famílies ateses per Càritas afecta un de
cada cinc.
Encara més notable és la diferència que s’observa en el tema de la salut mental. Ja que entre els nens
estudiats aquestes problemàtiques es detecten en el 43,2% de les situacions del SMH, i en el 61% dels
dels EAD, front al 4,3% en el conjunt de nens de la ciutat; i, pel que fa a les nenes, tot i ser menor la
presència detectada, també se separa de la xifra de la ciutat (5,1%), amb un 37%, en el cas de nenes
provinents dels EAD, i un 25%, en nenes del SMH (Figura 17).
La proporció d’otitis de repetició també és considerablement superior entre els menors atesos per
Càritas, de manera que més d’un cada cinc nens i nenes ha presentat aquest problema el darrer any. En
canvi, només va patir aquest problema el 3,6% de nens i nenes de Barcelona (Figura 18).
També cal destacar que un de cada cinc menors atesos per Càritas no esmorza cada dia abans de sortir
de casa, mentre aquesta situació només es dóna en un de cada deu menors de Barcelona (un de cada
set menors de classes socials desafavorides) (Taula 8. Annex III.B).
Pel que fa a l’ús de serveis sanitaris, és molt diferent segons si es consideren els serveis d’urgències o
els de pediatria del Centre d’Atenció Primària. Mentre la utilització del servei d’urgències és molt superior (més del doble) entre els menors atesos per Càritas que en els menors de Barcelona, la proporció
és a la inversa pel que fa a acudir a pediatria, cosa que resulta especialment preocupant, perquè aquest
recurs és el que justament garantiria un millor seguiment i prevenció de les malalties dels menors.
El preocupant estat de salut dels menors justificaria un ús dels serveis de pediatria superior al resultant
de les enquestes. Una de les possibles explicacions, com ja hem comentat en parlar de les persones
adultes, seria la precarietat econòmica i de l’habitatge i la inestabilitat residencial. Els canvis constants
de domicili no faciliten el seguiment mèdic i el manteniment dels tractaments. (Figura 19).
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Fig. 17. Proporció de nens i nenes de Barcelona i de Càritas
amb mal estat de salut mentala.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
a. Mesurada amb el qüestionari de fortaleses i dificultats (SDQ).
BCN: Barcelona; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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“

L’estat de salut dels menors de
famílies ateses per Càritas és
molt pitjor que la dels menors
del conjunt de Barcelona.

”

Fig. 18. Proporció de nens i nenes de Barcelona i de Càritas amb
otitis de repetició el darrer any.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
BCN: Barcelona; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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Fig. 19. Proporció de nens i nenes de Barcelona i de Càritas que
han acudit a un servei d’urgències i al seu pediatra el darrer any.
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Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas.
BCN: Barcelona; CS: Classe social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.
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3.8

Conclusions

El present informe posa de manifest les males condicions de vida i habitatge que pateixen algunes de
les persones més vulnerables de la nostra societat, així com el mal estat de salut d’aquestes persones, molt pitjor que el del conjunt de persones que resideixen a la ciutat de Barcelona, fins i tot que el
d’aquelles persones de les classes socials més desafavorides.
Els greus problemes econòmics d’aquestes famílies, en gran part ocasionats per les elevades taxes
d’atur que presenten (de fins a un 75% en determinats subgrups), obliguen a les famílies a viure en
habitatges amb condicions subòptimes d’habitabilitat o d’amuntegament, o porten a les famílies a no poder
fer front als pagaments relacionats amb l’habitatge, amb l’estrès conseqüent que això genera i el risc
que tenen de perdre el seu habitatge habitual.
Així, una de cada tres famílies amb males condicions d’habitatge es veu obligada a viure en una habitació rellogada i més de la meitat viu en una situació d’amuntegament. A més, molts habitatges
presenten problemes d’habitabilitat en proporció molt superior al conjunt d’habitatges de la ciutat de
Barcelona, com és el cas de no poder mantenir una temperatura adequada, haver tingut plagues de
rates, ratolins, paneroles, puces o xinxes o presentar greus problemes d’humitats o fongs. Aquesta
situació comporta la insatisfacció de les persones amb l’habitatge on viuen (una de cada tres persones
se sent insatisfeta o molt insatisfeta amb el seu habitatge).
Pràcticament la totalitat d’aquestes famílies manifesta tenir problemes econòmics per fer front als
costos relacionats amb l’habitatge, de forma que dues de cada tres persones pensa que els propers
dos anys podria perdre el seu habitatge. A conseqüència d’aquests problemes econòmics, les famílies
presenten també dificultats per pagar altres necessitats bàsiques com l’alimentació (quatre de cada
cinc famílies manifesten estar preocupades per no poder menjar a causa dels seus problemes econòmics) o es veuen abocades a situacions d’infrahabitatge o sensellarisme (el 20% ha dormit alguna
vegada en una barraca, alberg, cotxe o al carrer).
Totes aquestes situacions són especialment greus si considerem que la majoria d’aquestes famílies tenen infants (el 78,4% són llars amb un o més menors de 15 anys), en especial situació de vulnerabilitat.
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Hi ha abundant evidència que indica que les males condicions d’habitatge poden ocasionar
greus problemes de salut física i mental. Els indicadors de salut analitzats al present informe
mostren que les persones incloses a l’estudi presenten un estat de salut molt dolent i molt
pitjor que el del conjunt de persones de Barcelona. Així, per exemple, dues de cada tres persones adultes (70%) tenen mala salut mental (només el 15% de les persones de Barcelona). I
més de la meitat de les dones i el 25% dels homes amb males condicions d’habitatge i el 45%
dels homes amb problemes per pagar l’habitatge refereixen tenir un estat de salut regular o
dolent (front el 20% de les dones i el 13% dels homes de les classes socials més desafavorides
de la ciutat de Barcelona). En menors, un de cada cinc presenta un estat de salut regular o
dolent (front a menys del 2% dels nens i nenes de Barcelona) , i més de dos de cada cinc mala
salut mental (el 5% de menors, al conjunt de la ciutat de Barcelona). Tot i això cal destacar que
aquest pitjor estat de salut no es correspon amb un ús més freqüent dels serveis d’atenció
primària, ja que la inestabilitat i la precarietat en Habitatge no faciliten la prevenció en la salut
i el seguiment mèdic. L’ús de les urgències en detriment de l’atenció primària comporta també un empitjorament de l’estat de salut i la cronificació de les malalties.
D’altra banda les famílies entrevistades tenen un menor recolzament social que la mitjana de
la ciutat amb una important diferència, l’aïllament relacional i la manca de suport i xarxa social també te implicacions en una menor possibilitat de rebre ajuda en situacions de dificultat
econòmica i comporta, també, problemes de salut mental.
La greu situació de crisi financera i econòmica que estem vivint afecta amb major intensitat
les persones més vulnerables de la nostra societat, mentre que la majoria de polítiques que
s’estan posant en marxa no s’adrecen de forma específica a aquests col·lectius. L’accés a un
habitatge digne i adequat és un dret fonamental que, a més d’estar recollit en la Constitució
espanyola i en l’Estatut de Catalunya, a nivell internacional també s’ha incorporat en la Declaració Universal de Drets Humans, així com en el Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals.
No obstant això, el sistema d’habitatge espanyol és un dels que menys pressupost destina a
les persones amb problemes d’accés a l’habitatge (Domanski i Norris. 2007). És necessari,
especialment en la situació de crisi que estem vivint, que es posin en marxa mecanismes per
garantir aquest accés, a través d’eines per ajudar a fer front al pagament de les hipoteques i
dels lloguers en famílies amb problemes econòmics, per tal de reduir a curt termini els desnonaments, i més a llarg termini posar en marxa una política de promoció d’habitatge social
i ajudes al lloguer, instruments que ara per ara són pràcticament inexistents al nostre país.

Problemes econòmics i mal habitatge

Els greus problemes econòmics d’aquestes famílies fan que una de cada tres famílies amb
males condicions d’habitatge es vegin obligades
a viure en una habitació rellogada i més de la
meitat visquin en una situació d’amuntegament.
A més, molts habitatges presenten problemes
d’habitabilitat en proporció molt superior al conjunt d’habitatges de la ciutat de Barcelona.
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• És molt important per a Càritas Diocesana de Barcelona conèixer amb la màxima precisió el
context general per poder donar les respostes més adequades a les persones més desafavorides de la nostra societat. Per aquest motiu treballem en profunditat les dades de l’Acció Social
diària i les contrastem amb els estudis i anàlisis generals que elaboren els organismes oficials
i les entitats especialitzades. Aquest Informe vol ser un reflex d’aquest propòsit, molt centrat en
les problemàtiques relacionades amb l’habitatge i l’allotjament dels col·lectius més vulnerables.
• Amb el conjunt de propostes residencials de Càritas Diocesana de Barcelona i de la Fundació
Foment de l’Habitatge Social volem donar compliment a l’objectiu de ser el més eficients possible, tant en la gestió social, com en la gestió econòmica dels recursos, tot evitant duplicitats i fent
arribar els projectes d’habitatge i allotjament al màxim nombre de famílies usuàries, segons els
paràmetres de qualitat de projecte exigits per ambdues organitzacions.
• En relació amb les Persones sense Llar, volem encaixar les nostres activitats dins les recomanacions del Parlament Europeu quan diu que considera “els següents elements, com a
fonamentals en les estratègies per a les persones sense llar: uns objectius clars, principalment
en relació amb la prevenció de la manca de llar; la reducció de la seva durada; la reducció de les
formes més greus de manca de llar; la millora de la qualitat dels serveis destinats a les persones
sense llar i de l’accés a una vida assequible; amb un enfocament integrat que inclogui tots els
àmbits polítics rellevants, una governança adequada, una recopilació adequada de dades, una
dimensió sòlida en matèria d’habitatge i la presa en consideració del canvi en els perfils de la
població sense llar i, en particular, l’impacte de la migració.
• O quan “Insta l’Agència dels Drets Fonamentals de la UE a que presti una major atenció a les
repercussions de la pobresa extrema i l’exclusió social pel que fa a l’accés als drets fonamentals
i al seu gaudi, tenint en compte que el respecte al dret a un habitatge és fonamental per gaudir
molts d’altres drets, en particular dels polítics i socials”.
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• Per a Càritas l’acompanyament a les persones en situació de sense sostre i sense llar és una prioritat
institucional, per aquest motiu els projectes d’habitatge pretenen donar resposta a un dret fonamental de
les persones que es troben en aquestes situacions. I el concepte de llar, a Càritas no es limita a donar un
allotjament transitori sinó que té en compte allò que és inseparable del concepte de llar: que sigui estable,
assequible i adequada.
• Fem nostres les recomanacions de FEANTSA per al 2015 amb un missatge clar:
o El sensellarisme es pot i s’ha d’eradicar, no només administrar.
o Ningú hauria de dormir al carrer per manca de serveis d’urgència adaptats a les seves necessitats ni
romandre en un allotjament d’urgència més temps del necessari.
o Ningú que visqui en una institució com un hospital o una presó, els hauria d’abandonar si no té opcions
d’allotjament adequades.
o Ningú ha de viure a la força en un allotjament que s’ha jutjat com infrahabitatge.
• En l’àmbit de la prevenció de la pèrdua de l’habitatge, des de Càritas hem recolzat i col·laborat en l’elaboració
de les reflexions i propostes legislatives en matèria de sobre endeutament promogudes pel Síndic de Greuges
de Catalunya, (“Mesures per a un sistema de redreçament de deute”, Annex II), pel Parlament de Catalunya,
per la Taula del Tercer Sector, per la Plataforma per un Habitatge Digne, per Cáritas Española, i per molts
ajuntaments de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La nostra posició en totes aquestes col·laboracions se
sustenta en els principis següents:
o La gran majoria de situacions detectades tenen un origen desencadenant en la pèrdua de la feina i
la caiguda dels ingressos. No es capgirarà el problema de la insolvència de les famílies en relació amb
l’habitatge, mentre no s’emprenguin polítiques públiques decidides d’ocupació.
o Les dificultats de pagament de l’habitatge tenen el seu origen en la manca d’equilibri entre els ingressos regulars de les llars i el cost de l’habitatge. La responsabilitat preventiva, per tant, està en mans de
la política d’habitatge.
o Aquest desequilibri es produeix tant en els habitatges de compra (pagament d’hipoteques), com en
els habitatges de lloguer. No es poden, doncs, arbitrar mesures pensant només en els primers, i és del
tot rebutjable i denunciable haver introduït canvis legislatius en matèria d’arrendaments que fan encara
més probables els problemes d’aquest règim de tinença.
o El manteniment en l’habitatge és un element clau per assegurar l’estabilitat emocional, relacional i la
recuperació de les persones afectades per aquests problemes. No fan més que agreujar el trencament
de persones i llars, totes les aberrants decisions que condueixen a haver de buscar o proporcionar un
nou habitatge a una família que ja en tenia un.
o Cal evitar, per tots els mitjans, que les famílies quedin amb un llast que els impedirà recuperar-se,
si perden l’habitatge amb un deute pendent. La dació en pagament, les quites en els deutes hipotecaris
són les úniques vies per evitar aquest llast. Per a Càritas resulta incomprensible que si es poden pactar
condonacions de deute un cop produïda l’execució hipotecària, no s’hagin pactat abans, bo i mantenint
d’aquesta manera el comprador dins del seu habitatge a un preu raonable.
o La desigualtat entre la part deutora i la part creditora, reconeguda per jurisprudències d’altres països
però, fins i tot pel Consell Econòmic i Social Europeu, especialment en el cas dels deutes de caràcter
hipotecari, fa imprescindible la possibilitat de recórrer a una instància mediadora que equilibri les posicions i doti de major potència negociadora a la part feble. La mediació o intermediació experta s’erigeix
com una via procedimental justa, proporcional i adequada per a aproximar els drets de les dues parts i
la defensa en un pla de major igualtat.
o Per prevenir l’exclusió, cal actuar amb la màxima celeritat, detectant i actuant des dels primers símptomes, per tal d’evitar l’empitjorament de les situacions.
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o Cal establir mecanismes de prevenció del risc de cara al futur, però és també responsabilitat de tots ajudar a redreçar les situacions de sofriment derivades de contractes ja
celebrats anteriorment (que són la gran majoria dels existents avui).
o Cal abordar seriosament la xacra que suposa el creixement exponencial de problemes
de salut i sobretot de salut mental que hem tingut ocasió de conèixer de primera mà i que
expliquem amb tot detall en aquest Informe.
• A manera de síntesi, podríem afirmar, doncs, que la Mediació s’està convertint en una de les
vies més eficients per conèixer, per assessorar i proporcionar tranquil·litat als afectats, però
també per aconseguir la reconducció dels contractes, la millora de les condicions de pagament i, en definitiva, per evitar la pèrdua de l’habitatge i la caiguda en situacions de sense llar.
• Finalment i pel que fa a la relació entre l’allotjament i la salut de la població, hi ha abundant
evidència que indica que les males condicions d’habitatge poden ocasionar greus problemes de
salut física i mental.

Conclusions

• Els indicadors de salut analitzats al present informe mostren que les persones incloses en
aquest estudi presenten un estat de salut molt dolent i molt pitjor que el del conjunt de persones
de Barcelona. I tenen un menor recolzament social que la mitjana de la ciutat amb una important diferència, l’aïllament relacional i la manca de suport i xarxa social també te implicacions en
una menor possibilitat de rebre ajuda en situacions de dificultat econòmica i comporta, també,
problemes de salut mental.
• La greu situació de crisi financera i econòmica que estem vivint afecta amb major intensitat les
persones més vulnerables de la nostra societat, mentre que la majoria de polítiques que s’estan
posant en marxa no s’adrecen de forma específica a aquests col·lectius. L’accés a un habitatge
digne i adequat és un dret fonamental que, a més d’estar recollit en la Constitució espanyola i
en l’Estatut de Catalunya, a nivell internacional també s’ha incorporat en la Declaració Universal
de Drets Humans, així com en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals. I,
no obstant això, el sistema d’habitatge espanyol és un dels que menys pressupost destina a les
persones amb problemes d’accés a l’habitatge.
• Aquestes conseqüències que la crisi està tenint sobre la salut de les persones, ens porten a
pensar que la sortida de la crisi no ha de ser només econòmica, sinó que sense uns serveis públics adreçats a les necessitats de les persones, la societat no se’n podrà sortir.
• Més enllà dels esforços que les entitats socials realitzem per pal·liar aquestes situacions, des
de Càritas Diocesana de Barcelona subscrivim el que recomana la Unió Europea en l’àmbit de
l’habitatge social quan diu que els Estats Membres han d’elaborar polítiques integrades per a
garantir l’accés a tots a un habitatge digne i assequible, perseguint, entre d’altres l’objectiu que
els programes específics per a persones sense llar incloguin mesures socials d’acompanyament”.
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• És a dir que els poders públics han de posar en marxa mecanismes per fer efectiu el dret a un habitatge
adequat, incloent tant instruments per ajudar a fer front al pagament del cost de l’habitatge de famílies
amb problemes econòmics greus, com posar en marxa una política de promoció d’habitatge social i ajudes
al lloguer, a més de respondre a les veritables necessitats en qüestió de salut i salut mental que es palesen a conseqüència del mal allotjament.

• Cal establir un Pacte estatal per a la recuperació de l’ocupació, sense la quals, no és possible capgirar
l’espiral de caiguda en l’exclusió social de les llars que perden la feina i l’habitatge.
• I cal reforçar al màxim els mecanismes de suport mèdic i psicològic a les famílies i persones sotmeses a
les conseqüències de la crisi amb:
o suport psicològic,
o acció proactiva per evitar el no aflorament i l’enquistament dels problemes,
o acció de sensibilització per desculpabilitzar les persones afectades per la crisi,
o i reforç dels circuits de coordinació entre serveis d’atenció primària, serveis socials, serveis d’habitatges
i centres de salut mental

Habitatge i salut

138

Bibliografia

• (Barriuso-Lapresa, 2012)
Barriuso-Lapresa L, Hernando-Arizaleta L, Rajmil L. “Social inequalities in mental health and
health-related quality of life in children in Spain”. Pediatrics. 2012 Sep;130(3):e528-35.
• (Bonnefoy, 2007)

Bonnefoy X. “Inadequate housing and health: an overview”. Int J Environment and Pollution
2007;30:411-29.

• (Domanski, 2007)
Domanski, H.; Norris, M. (2007). “Housing Conditions, States Markets and Households. A Pan
European Analysis”. Paper presented to the European Network for Housing Research Working
Group on Comparative Housing Research Workshop. Dublin, 20th-21st of April, 2007. Dublín.
• (Goodman, 2000)
Goodman R, Ford T, Simmons H, Gatward R, Meltzer H. “Using the Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample”. Br J
Psychiatry. 2000 Dec;177:534-9.
• (Idler, 1997)

Idler EL, Benyamini Y. Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community
studies. J Health Soc Behav 1997;38:21-37.

139

• (Laino, 2011)
Laino E, Pittini A. Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing systems.
Brussels: CECODHAS Housing Europe; 2011.
• (Novoa, 2014)
Novoa AM, Bosch J, Díaz F, Malmusi D, Darnell M, Trilla C. El impacto de la crisis en la relación entre
vivienda y salud. Políticas de buenas prácticas para reducir las desigualdades en salud asociadas con
las condiciones de vivienda. Enviado para su publicación en la revista Gaceta Sanitaria.
• (Rodríguez, 2010)
Rodríguez R. La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas y retos. Revista Invi.
2010;69(25):125-59.
• (Shapiro, 1985)
Shapiro S, Skinner EA, Kramer M, Steinwachs DM, Regier DA. “Measuring need for mental health services in a general population”. Med Care. 1985 Sep; 23(9): 1.033-43.
• (The EuroQol Group, 1990)
The Euroqol Group. “EuroQol-A new facility for the measurement of healthy-related quality of life”.
Health Policy 1990; 16: 199-208
• (UN, 1996)
United Nations. “Report of the United Nations conference on human settlements (Habitat II)”. Istanbul, 3-14 June 1996. Available at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/025/00/PDF/
G9602500.pdf?OpenElement
• (WHO, 2011)
The WHO European Centre for Environment and Health.” Environmental burden of disease associated
with inadequate housing”. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2011.

140

141

Annex I

142
142

A. Classificació ETHOS de formes de privació del dret a un habitatge digne
SITUACIÓ

CATEGORIA
CONCEPTUAL

SENSE LLAR

Sense sostre

Sense habitatge

CATEGORIA
OPERATIVA

TIPUS D’ALLOTJAMENT

1. Persones vivint al ras

1.1. Espai públic o exterior

2. Persones que passen la
nit en albergs per a persones
sense llar

2.1. Refugi nocturn

3. Persones que viuen en
equipaments per a persones
sense llar

3.1. Llars i albergs per a persones sense llar
3.2. Centres d’estada limitada
3.3. Allotjaments amb suport
per moments de transició

4. Persones que viuen en refugis per a dones
4.1. Refugis per a dones
5. Persones que viuen en
equipaments residencials per
a immigrants
5.1. Centres de recepció o
d’allotjament temporal
5.2. Allotjaments per a treballadors immigrants
6. Persones en procés de sortida d’institucions

6.1. Centres penitenciaris
6.2. Institucions de tractament mèdic
6.3. Cases d’acollida per a
infants i joves

7. Persones que reben suport
de llarga durada (per haver
estat sense llar)

7.1. Residències per a persones grans que han passat per
situació de sense llar
7.2. Centres residencials amb
suport per a persones que
han passat per situació de
sense llar
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SITUACIÓ
EXCLUSIÓ DE
L’HABITATGE

CATEGORIA
CONCEPTUAL
Habitatge insegur

CATEGORIA
OPERATIVA
8. Persones que viuen en un
allotjament insegur

TIPUS D’ALLOTJAMENT
8.1. Amb amics o familiars
8.2. Relloguer
8.3. Ocupació il•legal
d’immobles

9. Persones que viuen sota
amenaça de desnonament

9.1. En procés de desallotjament per impagament del
lloguer
9.2. En procés d’execució
hipotecària

Habitatge inadequat

10. Persones que viuen sota
amenaça de violència

10.1. Llars amb antecedents
de violència domèstica o amb
denúncies interposades a la
policia

11. Persones que viuen en estructures “no convencionals” i
temporals

11.1. “Mobile homes”, caravanes
11.2. Edificació “no convencional”
11.3. Estructures temporals

Font: FEANTSA

12. Persones que viuen en
habitatges insalubres

12.1. Habitatges no adequats
per a la vida quotidiana

13. Persones que viuen en
situació d’amuntegament

13.1. Habitatges ocupats fins
a condicions d’amuntegament
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B. Factors de risc i esdeveniments desencadenants del sensellarisme
ÀMBIT

FACTOR DE RISC

DESENCADENANT

Processos econòmics (pobresa, desocupació...)
Mercat de l’habitatge

• Endarreriments en el pagament de
lloguer o hipoteca
• Desnonament de la pròpia llar (en
règim de lloguer o de propietat)
• Pèrdua d’allotjament
• Canvi de lloc de recerca de feina

Protecció social
Immigració i drets de ciutadania

• Arribada a un nou país
• Canvi en l’estatus legal o la situació
administrativa
• Impossibilitat d’accés a una llar
assequible
• Impossibilitat d’accés a protecció
social

Estructural

Institucional

Escassetat de serveis adequats o
falta de coordinació entre els serveis
existents per conèixer les necessitats
i les demandes apropiadament

• Interrupció del suport institucional o no adequació a necessitats
emergents

Mecanismes d’assignació de recursos
Institucionalització (viure en un centre
d’acollida, una presó, una institució
per al tractament de malalties men- • Alliberament després de
tals...)
l’empresonament
•
Perdre l’habitatge després d’entrar
Procediments administratius relaa viure en una institució
cionats amb la institucionalització
(entrada o sortida de centres, transicions...)

Relacional

Personal

Situació de la família (situació socioeconòmica, laboral...)

Deixar la llar familiar

Relació amb la família (conflicte amb
els pares o altres parents, abusos,
maltractaments...)

Violència domèstica

Ruptures (divorcis, separacions,
morts...)

• Viure sol/a

Diversitat funcional, malalties cròniques o de llarga durada, malalties
mentals

Baix nivell d’instrucció i capacitació
professional

Addiccions (alcohol, drogues,
joc...)
Font: European Review of Statistics on Homelessness, 2010.

• Aparició d’una malaltia o recaiguda
• Desaparició del suport extern o
problemes d’accés a xarxes de
suport
• Recaiguda o increment en l’abús
d’alguna substància addictiva
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A. Mesures per a un sistema de redreçament de deutes
15 de desembre de 2011. Document presentat pel Síndic de Greuges de Catalunya, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Notaris, la Secretaria d’Habitatge i Càritas Diocesana de Barcelona a la Presidenta del Parlament de Catalunya.
“La crisi econòmica ha fet emergir en l’opinió pública el problema que es planteja quan, arran de l’execució
d’una hipoteca, les persones interessades es veuen privades dels seus habitatges i continuen sent deutores
respecte de la part dels préstecs o els crèdits hipotecaris que no han pogut ser saldats amb la realització de
la hipoteca. Emergeix un col·lectiu de persones que per satisfer el seu dret a l’habitatge han de cercar l’ajut
de l’Administració.
Certament, la contractació dels préstecs i els crèdits hipotecaris per a l’adquisició d’habitatge s’han regit i
es regeixen per l’autonomia de la voluntat de les parts i pel principi de llibertat de pactes. Ara bé, també és
indubtable que:
1. La renegociació del deute és voluntària per part de l’entitat financera.
2. L’ordenament actual no recull el sistema de dació en pagament en l’àmbit hipotecari, excepte que hi hagi
un pacte entre les parts.
3. El procediment d’execució hipotecària és pràcticament un pur tràmit, ja que el deutor no pot al·legar res a
la seva oposició que faci referència a les circumstàncies de l’impagament o a la possible nul·litat d’una clàusula hipotecària. El legislador el remet a un procediment declaratiu que mai no paralitzarà la subhasta ni el
llançament.
4. Les condicions amb què l’entitat bancària es pot adjudicar l’immoble en cas de subhasta deserta (60% del
valor de taxació) poden determinar que el deute que quedi pendent a la persona afectada, tot i haver perdut
l’habitatge, sigui molt elevat.
5. Aquesta situació, certament dura, es podria mitigar amb la vigència d’una normativa de sobreendeutament,
com en tants altres països, tal com preveu la disposició addicional única de la Llei 38/2011, de 10 d’octubre,
de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal (BOE 245 d’11 d’octubre de 2011).
6. El deutor, en tant que es pugui veure compel·lit a pactar unes condicions de compliment impossible amb
els seus recursos, en molts casos necessita que se l’ajudi a organitzar-se per fer front als seus deutes o pagaments, a saber quins ajuts pot sol·licitar a l’Administració i a quina Administració s’ha d’adreçar”.
Ara bé, concorren dues circumstàncies que dificulten aquestes tasques mediadores:
1. D’una banda, el tractament fiscal d’aquestes operacions, vigent actualment, en determinats acords no tan
sols les entitats financeres, sinó també els deutors que els subscriguin.
2. D’altra banda, el caràcter voluntari d’aquests acords. Si bé algunes entitats financeres estan disposades a
col·laborar i a arribar a un acord, d’altres no ho valoren de la mateixa manera.
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Per tal de cercar solucions que ajudin a superar els obstacles exposats, el Síndic proposa tres recomanacions:
A) Cercar la manera de difondre entre les persones que ho necessiten els serveis d’Ofideute1 i Càritas.Fomentar que les entitats financeres participin i col·laborin en aquests processos d’arranjament de deutes hipotecaris.
Promoure els acords en què els deutors no perdin el seu habitatge, com són la transmissió de la propietat
de l’habitatge a l’entitat financera i la reconversió del préstec o el crèdit hipotecari en un contracte de lloguer
assequible a favor del deutor, fins i tot preveient la readquisició futura de l’habitatge quan les circumstàncies
econòmiques de la persona afectada millorin.
Per tot això, convindria que les entitats financeres, en detectar els primers impagaments i en requerir la
persona interessada, l’informessin de la possibilitat d’adreçar-se a Ofideute, Càritas o qualsevol altra entitat
que de manera reconeguda exerceixi les mateixes funcions, i també que subscrivissin acords tendents a la
reconversió del contracte hipotecari en contracte de lloguer.
B) .... cal establir una sèrie de modificacions fiscals sobre les operacions que puguin acordar el creditor i el
deutor hipotecari, per tal que les entitats financeres no es trobin desincentivades de dur a terme certes operacions a causa de la seva tributació i, d’altra banda, que afavoreixin a donar una sortida a les persones que
es trobin en una situació de sobreendeutament....
C) I, a introducció en l’ordenament jurídic d’un sistema de redreçament de deutes en cas de sobreendeutament, voluntari i gratuït, mitjançant una comissió de caràcter administratiu que pugui elaborar un pla de
redreçament del deute obligatori, tant per al deutor com per als creditors...
També és important destacar que, dins la “Proposició de llei de mesures contra el sobre-endeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual”, aprovada per
unanimitat pel Parlament de Catalunya el mes de juliol del 2012, s’inclou un apartat específicament dedicat a
la necessitat d’una instància mediadora/intermediadora que garanteixi un tractament d’equilibri entre deutor
i creditor:
“Article 5. Tramitació del procediment extrajudicial de liquidació ordenada dels deutes
1. El deutor ha de demanar l’inici del procediment extrajudicial de liquidació ordenada dels deutes mitjançant
una sol·licitud adreçada a la secció territorial de la comissió de sobreendeutament corresponent
Article 6. Comissions de sobreendeutament
2. Les comissions de sobreendeutament estan formades per un mínim de cinc membres, entre els quals hi ha
d’haver persones de prestigi reconegut o d’experiència contrastada en els àmbits jurídic, de la mediació i de
l’administració concursal i persones en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris i de les
entitats financeres que participen en el mercat hipotecari en l’àmbit territorial de la comissió. Un dels membres
presideix la comissió i un altre, que ha d’ésser funcionari amb el títol de llicenciatura o grau en dret, exerceix les
funcions de secretaria, que inclouen la fe pública dels acords de la comissió”.

(1) OFIDEUTE és l’Oficina que la Generalitat va posar en marxa l’any 2009 amb l’objectiu de mediar en problemes hipotecaris entre ciutadans amb dificultats i entitats financeres. És l’antecedent immediat del Servei de Mediació en l’Habitatge de
Càritas Diocesana de Barcelona.
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B. Desallotjaments, desnonaments i vulneració del dret a l’habitatge2
29 de febrer de 2012. La confluència a Espanya de l’esclat d’una bombolla immobiliària embogida, amb una
caiguda en una duríssima fase d’estancament i de recessió econòmica –no desvinculable, per cert, una cosa
de l’altra- amb una legislació que, poc previsorament, no ha contemplat l’eventualitat del fenomen de sobre
endeutament, ens ha conduit a l’aparició d’un problema social de la màxima gravetat, associat a les dificultats
de pagament de l’habitatge d’ús habitual. És a dir que ens ha conduït a un problema de fractura social per
creixement de la marginació. La pèrdua de l’habitatge és l’esgraó que, unit a la pèrdua de la feina, condueix
de forma inexorable cap a l’exclusió social.
És imprescindible posar sobre la taula tots els mecanismes que han d’ajudar a pal·liar les nefastes conseqüències d’un mal entès creixement econòmic, que han d’assentar les bases per a no reincidir, tot funcionant
com una vacuna que actuï on el sistema no sembla propici per ell mateix a crear anticossos.
Així, de manera complementària als debats que avui són de rabiosa actualitat al voltant de fórmules com la
segona oportunitat, o la dació en pagament dels habitatges en casos de no poder continuar amb una hipoteca,
s’hauria de tenir present un decàleg d’aspectes essencials en la resolució de la problemàtica generada:
1.- Que els desnonaments no es produeixen només per deutes hipotecaris, si no també per deutes de lloguer.
La dificultat de pagament de l’habitatge és a la base del problema i és, sens dubte, la causa principal a combatre. No podem, per tant, ignorar aquesta realitat i dissenyar polítiques que suposin greuges comparatius.
2.- Que no ens trobem davant un problema conjuntural si no davant un fenomen íntimament vinculat a la crisi
econòmica que exigeix, en conseqüència, blindatges de fons.
3.- Que si l’economia d’un país es pot permetre un Fons de Rescat d’Ordenació Bancària (FROB) per amortir
la càrrega de deute que suporten els bancs, quant més no hauria d’articular un mini FROB per ajudar a les famílies sobreendeutades (per la compra, o pel lloguer de llurs habitatges habituals), tal com estem demanant
des de Càritas Diocesana de Barcelona des de fa més de dos anys.
4.- Que les fórmules com la dació en pagament exprés han de ser considerades en una perspectiva temporal,
que impedeixi situacions abusives per als casos en els què la permanència en l’habitatge seria la solució lògica, justa i de més garantia de futur.Les decisions no poden ser fruit de les angoixes i emotivitats del moment.
És a dir que s’haurien d’arbitrar mecanismes no especulatius –no basats en l’obtenció dels habitatges a preus
ridículs, preveient-ne una revalorització més o menys immediata- que permetin la permanència en l’habitatge
per part de la família afectada, en forma de lloguer, amb la possibilitat d’una eventual recuperació de la propietat a preus raonables, en el supòsit de millora de la seva situació econòmica.
5.- Que les mesures que s’adoptin han de ser forçosament de caràcter legislatiu per donar la seguretat jurídica que els ciutadans i les entitats necessiten imprescindiblement. Mesures que han de ser procedimentals,
fiscals i de defensa dels drets bàsics.
6.- Que l’acumulació d’habitatges buits per part de les entitats financeres no és només un despropòsit en
termes econòmics, si no un escàndol social quan hi ha població mal allotjada o sense llar.

(2) Nota de premsa “Desallotjaments, desnonaments i dret a l’habitatge”, de Càritas Diocesana de Barcelona, amb motiu de
l’aprovació per part del Govern de l’estat del RD Llei, 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.(“Código de BuenasPràcticas”). http://www.caritasbcn.org/ca/node/2215.
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7.- Que es tracta de “rescatar” del sobre endeutament a famílies senzilles i inexpertes. El reconeixement de
la desigualtat de pla de relació entre deutor i creditor s’està reconeixent per jurisprudències d’altres països i,
fins i tot, pel Consell econòmic i social Europeu, quan diu. “La crisi financera actual ha rebel•la’t les disfuncions degudes a les deficiències del mercat i de les normatives, així com al context econòmic, a les pràctiques
seguides pels intermediaris del crèdit i els prestamistes, i a l’escàs nivell de cultura financera dels prestataris. Totes aquestes deficiències s’han d’evitar en el futur perquè poden conduir a una pèrdua considerable de
confiança”.
8.- Que un paràmetre fonamental a tenir en compte en qualsevol solució és que avui les famílies afectades
per problemes de pagament del seu habitatge difícilment poden fer front a costos superiors als 150 euros
mensuals, afectades com estan per l’atur però també per la pèrdua de poder adquisitiu degut al descens dels
seus ingressos. I que, la manca d’aquest tipus d’oferta ens està conduint fatalment a un alarmant augment de
persones rellogades i en infrahabitatge.
9.- Que en conseqüència, el problema que avui afecta Espanya no és només un problema de solvència de les
famílies si no un veritable problema de política d’habitatge i d’oferta d’habitatge de lloguer a preus socials.
10.- I que, sigui quina sigui la fórmula de futur per a la reconducció o redempció de deutes vinculats a l’habitatge
de residència habitual, els ciutadans endeutats necessitaran imprescindiblement instàncies on adreçar-se
per trobar assessorament i recolzament en la negociació. Els mecanismes de mediació o d’intermediació
per a dirimir conflictes de deute excessiu de particulars, establerts legislativament en molts països, s’han
d’introduir a Espanya i amb celeritat, com a única via per a garantir la igualtat de tracte per a tots i per aconseguir una implicació real i efectiva de totes les entitats financeres.
En aquest sentit, s’hauria de considerar –com ho ha fet el Síndic de Greuges – la bona pràctica del Servei de
Mediació de l’Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, el qual amb una mediació o intermediació experta
porta ateses més de tres-centes famílies, amb resolució de cent casos, bé sigui amb reconducció dels deutes,
bé havent aconseguit dacions en pagament, bé amb la provisió de nous habitatges a un preu de lloguer social.
Sempre sota el mòbil d’ajudar a assegurar a tot ciutadà el dret a un habitatge digne.
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C. Comunicat de Càritas Diocesana de Barcelona en relació al “Anteproyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado de
alquiler de viviendas”3 .
14 de maig de 2012. El Govern de l’Estat va anunciar divendres 11 de maig l’aprovació d’un avantprojecte
llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges, el qual, en cas de ser aprovat,
suposaria un gravíssim i inadmissible retrocés en les polítiques de protecció dels llogaters d’habitatges en el
nostre país.
Càritas diocesana de Barcelona vol manifestar amb contundència el seu total desacord i la seva reprovació
d’aquesta proposta legislativa que, en comptes d’abordar amb valentia els dramàtics problemes socials que
està vivint la població en relació amb el dret a l’habitatge, mistifica el problema i es doblega a les pressions
dels sectors econòmics que exigeixen encara més avantatges legislatius, financers i fiscals per netejar comptablement actius immobiliaris, exempts de qualsevol consideració social.
La situació real del nostre país ve marcada per:
• 5,7 milions de persones a l’atur (837.000, a Catalunya).
• 24,4% de taxa d’atur (22,2%, a Catalunya).
• 1,6 milions de joves entre 18 i 30 anys (250.000, a Catalunya).
• 35% de taxa d’atur jove (d’ entre 18 i 30 anys) (32%, a Catalunya).
• 78.000 execucions hipotecàries (14.000, a Catalunya).
• 58.000 desnonaments (7.000, a Catalunya).
• 2.000.000 d’habitatges en venda (360.000, a Catalunya).
• 690.000 habitatges buits sense vendre (120.000, a Catalunya).
• 600.000 habitatges buits “problemàtics”, en mans de bancs i caixes (100.000, a Catalunya).
• 450.000 milions d’euros d’endeutament del sector financer en habitatges “problemàtics”.
• 11% d’habitatges de lloguer (18%, a Catalunya), front al 30/35% de mitjana dels països europeus occidentals.
• 1,5% d’habitatges de lloguer públic/ social, front a una mitjana europea del 18%. Per arribar a aquest
percentatge mitjà europeu, farien falta 3,5 milions d’habitatges, a Espanya, i 550.000, a Catalunya.
Davant una situació de la gravetat com aquesta, el Govern de l’Estat, proclama que la única solució per aconseguir flexibilitzar i agilitzar el mercat del lloguer és:

(3) Nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona amb motiu de l’anunci d’aprovació per part del Govern de l’Estat de l’avantprojecte
de Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges .http://www.caritasbcn.org/ca/node/2324.
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• Obrir la possibilitat de pacte en les actualitzacions anuals del lloguer (en comptes de l’aplicació automàtica de l’IPC).
• Obrir la possibilitat de renúncia a l’actual opció de compra automàtica, en contractes de menys de 5
anys.
• Reduir el termini dels contractes de lloguer, de 5 a 3 anys.
• Reduir els terminis de la pròrroga forçosa (posterior als 5 anys), de 3 anys a 1 any.
• Possibilitat de recuperació de l’habitatge per part del propietari per causes familiars totalment obertes, sense necessitat de fer-ho constar en el contracte.
• Possibilitat d’acomiadament lliure del llogater si el contracte no està inscrit en el Registre de la Propietat.
• Accelerar els processos de desnonament.
• Reduir el termini per poder saldar els deutes del llogater.
Totes aquestes mesures, que, evidentment, no han estat reclamades pels col·lectius necessitats d’habitatge,
però tampoc per les associacions de propietaris, administradors de finques, o agents immobiliaris, només
confonen el problema i sota la cínica afirmació de que s’ha de mitigar “l’escàs equilibri entre arrendador i
arrendatari”, venen a donar resposta a unes exigències evidents del sector financer de poder llogar habitatges
per un període curt de temps –tot esperant retornar a l’època de la venda fàcil- amb el mínim de compromisos, i amb les màximes facilitats per als desnonaments.
No és aquest, en absolut, el punt de vista de Càritas diocesana de Barcelona, si no, ans al contrari, i arran de
l’experiència que arriba diàriament als nostres centres d’atenció, entenem que el que ens està mancant és un
veritable paquet de mesures de xoc - respectuós i garant del dret constitucional a l’habitatge- per aconseguir un autèntic reforçament del mercat del lloguer i de l’oferta de lloguer social al nostre país:
1. Posada immediata en lloguer social de titularitat pública dels habitatges en mans de les entitats
financeres intervingudes per l’Estat.
2. Exigència de posada en lloguer social dels habitatges que estan en mans d’entitats financeres que
reben o han rebut fons públics per al seu rescat.
3. Limitació del lloguer social a preus màxims de 200 euros mensuals.
4. Durada del lloguer social a un mínim de 10 anys.
5. Establiment de la possibilitat d’opció de compra dels habitatges de lloguer per als seus usuaris, a
preus proporcionals amb els lloguers.
6. Posada en marxa d’un sistema de garanties públiques als propietaris d’habitatges de lloguer com
l’Avalloguer, de Catalunya.
7. Desgravació fiscal total de les rendes de lloguer, tant de propietaris com de llogaters d’habitatge de
residència habitual.
8. Reforçament dels programes estatals i autonòmics d’ajuts al lloguer per als llogaters que no estan
en parcs públics o de lloguer social.
9. Establiment d’un sistema de mediació –com l’Autoritat de Conciliació suïssa- entre propietaris i
llogaters per pactar lloguers, i rebaixes de lloguers quan els preus del mercat immobiliari baixen i els
ingressos familiars minven.
10. Establiment d’un sistema de mediació –com el de Càritas Diocesana de Barcelona- previ a les sentències judicials de desnonament, per aclarir les situacions d’insolvència i poder posar-hi remei sense
llançament i pèrdua de l’habitatge.
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I, en lògica conseqüència, retirada immediata de l’avantprojecte de llei de mesures de flexibilització i foment
del mercat de lloguer d’habitatges.
Estem convençuts que la gran ocasió històrica d’Espanya d’aproximar-se veritablement a les mitjanes europees de parc de lloguer públic o social seria avui una realitat, si fóssim capaços d’aprofitar, amb la màxima
intencionalitat social, els parcs d’habitatge que avui estan ociosos en mans de les entitats financeres, per
convertir-los en allotjament de futur, amb garantia de tranquil•litat i amb seguretat pública de no caure en
l’exclusió social.
Entenem aquest repte no només com una oportunitat inestimable de capgirar una situació dramàtica per un
horitzó esperançat, sinó també com el veritable i ineludible compromís com a país, d’avançar cap al dret a
l’habitatge universal i d’infondre confiança en la població.
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D. Declaracions de Càritas Diocesana de Barcelona en relació a l’operació
de rescat de la banca espanyola
11 de juny de 2012. I el rescat de les persones, per a quan? Davant l’anunci d’obtenció de 100.000 milions d’euros
de fons europeus per al rescat de la banca espanyola via FROB, Càritas Diocesana de Barcelona es reafirma en
el seu desacord pel fet que governs i entitats financeres s’hagin manifestat reiteradament en contra d’un possible rescat a les persones sobreendeutades que perden el seu habitatge d’ús habitual i que són desnonades pels
mateixos bancs i caixes que estan essent rescatats. En aquest sentit, posem de manifest que:
1. Càritas Diocesana de Barcelona està demanant, des de fa més de dos anys, l’articulació d’un mini
FROB per al rescat de famílies amb problemes greus de pagament de les seves hipoteques sobre
l’habitatge d’ús habitual (vegeu nota de premsa de Càritas del mes de febrer de 2010).
2. Un vegada s’ha sabut que el Govern espanyol ha obtingut 100.000 milions d’euros per rescatar la banca espanyola (que s’afegeixen als 20.000 milions d’euros que el FROB ja ha anat obtenint i canalitzant
cap a la banca fins avui), ja no hi ha cap mena d’excusa per no arbitrar l’esmentat mini FROB per a les
famílies endeutades i amb situació més precària, i evitar així la pèrdua de l’habitatge que les condueix
a la desesperança i a l’exclusió social.
3. La destinació d‘un 1,5% dels fons obtinguts pel FROB a rebaixar el deute de les personespermetria
salvar del desnonament 30.000 famílies que no tenen ingressos suficients per abordar el cost de les
seves hipoteques i estan abocades a la pèrdua de l’habitatge d’ús habitual.
4. De la mateixa manera que s’accepta que bancs i caixes reconeguin pèrdues comptables i se’ls permet compensar-les amb els nous ajuts, el mini FROB per a les famílies hauria de servir per compensar
el diferencial de deute que les persones no poden assumir, tot fent una quita rebaixant el deute (fent
una quita)fins a valors suportables per a aquestes famílies en les seves circumstàncies actuals.
Així mateix,
Demanem la posada immediata en règim de lloguer social de titularitat pública o de lloguer social dels habitatges en mans de les entitats financeres rescatades i intervingudes per l’Estat (o per la Unió Europea), a
preus màxims de 200 euros mensuals, i amb durades dels contractes d’un mínim de 10 anys.
Reiterem la petició de retirada de l’avantprojecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de
lloguer d’habitatges.
I, proposem que l’arribada delsfons de rescat per a la banca vagi acompanyada de mesures i polítiques que
també vetllin per les necessitats més bàsiques de la ciutadania, com un pla de xoc per a les prop de 1.728.000
famílies que ara mateix i en tot l’Estat espanyol tenen tots els seus membres a l’atur.
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E. Nota de Càritas Diocesana de Barcelona en relació al Reial Decret-Llei
27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció
als deutors hipotecaris
16 de novembre de 2012. Arran de l’aprovació ahir, per part del Govern de l’Estat, del RD-llei 27/2012, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, Càritas Diocesana de Barcelona vol fer pública la seva profunda decepció per la pèrdua de la nova oportunitat d’aconseguir un acord de consens entre
tots els agents socials i els grups polítics per articular una veritable solució als problemes més angoixants
i punyents que té, avui, la nostra societat, que són la desocupació i la pèrdua de l’habitatge per part de les famílies endeutades o llogateres que han vist caure els seus ingressos i no poden fer front al cost de l’habitatge.
Tal com vam fer públic aquesta setmana, les mesures que s’han de prendre en una situació així han d’abordar
el nou fenomen per aconseguir EQUILIBRAR EL COST DE L’HABITATGE AMB ELS INGRESSOS FAMILIARS.
Qualsevol altra fórmula no ens portarà més que augmentar i a perpetuar el problema.
No ens trobem davant un problema conjuntural, si no davant un fenomen íntimament vinculat a la crisi econòmica que exigeix, en conseqüència, mesures estructurals.
Càritas Diocesana de Barcelona ve reclamant des de l’any 2009 la moratòria en els desnonaments per donar
temps a resoldre amb rigor, justícia i equitat, tots els aspectes relacionats amb el sobre endeutament de les
famílies per causa de l’habitatge principal, i posant l’èmfasi en la necessitat de donar una segona oportunitat
i d’establir un mini frob per a les famílies sobre endeutades que els permeti seguir endavant.
Tot i reconeixent, doncs, la necessitat de la moratòria, Càritas Diocesana de Barcelona lamenta que s’hagi
perdut una nova oportunitat d’abordar el problema amb valentia i s’hagi dictat una norma que deixa greus i
importants interrogants oberts:
• Per poder acollir-se a la moratòria, la condició d’ingressos màxims familiars (19.200 euros anuals)
només es pren en consideració si es tracta de famílies amb condicions molt especials d’estructura
familiar o de característiques de tots els seus components. Com es sentiran les famílies amb fills que
constitueixen el 52% de les ateses pel Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, en risc d’exclusió social pe pèrdua del seu habitatge?
• Els dos anys de moratòria, són a comptar des d’ahir, però no des del moment en què es vagin produint
futures execucions. Per tant, hem de suposar que la moratòria de les properes execucions s’anirà escurçant a mesura que vagin passant els dos anys? I que assistirem a drets desiguals de famílies iguals?
• Com afectarà la demora del desnonament a l’evolució dels processos judicials?
• No es tractarà d’una dilació en el temps dels compromisos, agreujant-los per l’acumulació d’interessos
de demora que faran encara més insuportable la situació al final del període?
• Perquè només s’aborda el problema dels desnonaments provinents de deutes hipotecaris? No se sentiran discriminades les famílies en procés de desnonament provinents de dificultats de pagament de
contractes de lloguer quan el dramatisme de les situacions de pèrdua de l’habitatge és idèntic en ambdós casos?
• Fins a quan es posposa l’adopció de mesures d’efecte immediat i de neteja immediata de la situació econòmica de les famílies afectades, que els permeti refer la seva vida i reiniciar el seu procés
d’inserció laboral i de reestructuració personal i familiar?
• Com és que s’aborda el tema del fons social d’habitatges com una mera declaració d’intencions, sense concretar de quins habitatges es parla?, de qui els gestionarà?, i de quines seran les condicions
d’accés?
Per tant, des de Càritas Diocesana de Barcelona, exigim una revisió immediata del RD Llei i l’adopció de les
mesures que vam fer públiques en el Comunicat de Premsa del dimarts 13 de novembre.

155

F. Nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona en relació a l’activitat
del Servei de Mediació en Habitatge i el sobre endeutament de les famílies
12 de desembre de 2012. Des del 2009, Càritas Diocesana de Barcelona ha vingut denunciant reiteradament
l’augment escandalós del nombre de famílies afectades per la greu problemàtica dels desnonaments i el retard vergonyós en l’adopció de mesures que abordin d’arrel el problema.
Les ajudes en matèria d’habitatge que Càritas dóna a les famílies usuàries s’han triplicat entre els anys
2007 i 2011, passant dels 500.000 euros als 1,5 milions, per fer front, majoritàriament, a pagaments de
lloguers, quotes hipotecàries, relloguers, pensions, i, en definitiva, per evitar la pèrdua de l’habitatge o
d’un sostre de famílies en situació econòmica greu.
Mitjançant el Servei de Mediació en Habitatge (SMH), posat en marxa el setembre de 2011, Càritas Diocesana
de Barcelona ha pogut reforçar i sustentar encara amb més força aquesta denúncia i ha abordat amb més profunditat dramàtiques situacions de dificultat o d’impossibilitat de pagament de l’habitatge de noves famílies.
El SMH ha atès 900 famílies -prop de 3.500 persones -, amb gravíssims i angoixants problemes de pagament
del seu habitatge, moltes de les quals mai no haurien cregut que demanarien ajut o suport a una organització
com Càritas, i per a les quals, arribar a aquest punt, ha anat precedit de sofriment, ansietat, desorientació i
depressió amb pèrdua de l’autoestima.
El 76% de les famílies ateses pel SMH tenen fills; el 67% tenen, com a cap de llar, una persona entre els 30 i els
49 anys; el 37% dels integrants d’aquestes famílies són menors d’edat, i el 70% es troben en una situació d’atur.
Aquestes dades divergeixen de les de la mitjana de la població de Catalunya i alerten, clarament, de les greus
conseqüències que l’atur està tenint en l’habitatge de famílies d’edat adulta jove i amb fills. Aquestes persones representen els trams de la societat que estan en procés de desenvolupament i consolidació familiar i
haurien de ser la base de la sustentació de la societat en el seu conjunt: dels menors d’edat, dels joves i de
les persones grans jubilades.
Davant d’aquesta realitat coneguda de manera directa a través de la seva gestió diària, Càritas Diocesana
de Barcelona considera inajornable l’adopció de mesures legislatives i normatives que posin fre immediat
a la sagnia d’exclusió social que s’està generant pels problemes de pagament dels habitatges i que no ha
trobat un aturador oportú i just en cap de les iniciatives que fins avui han estat adoptades pel Govern. Per
tot això, proposem treballar en 4 eixos:
1. Segona oportunitat i rescat financer de les famílies.
La segona oportunitat hauria de ser la regla d’or de totes les modificacions legislatives. Cal evitar per totes
les vies possibles la pèrdua dels habitatges per part dels seus usuaris. S’ha d’articular, per tant, un mini
FROB per ajudar les famílies sobreendeutades. Només destinant un 1,5% dels fons obtinguts pel FROB a
rebaixar el deute de les persones se salvarien dels desnonaments 30.000 famílies.
2. Regulació i legislació urgent del tractament del sobreendeutament de les famílies.
Tota nova legislació en matèria de sobreendeutaments ha de preveure la obligatorietat de mecanismes de
mediació i intermediació, que són els que han de garantir en el futur la màxima seguretat i protecció dels
usuaris d’habitatges.
3. Parc públic i social d’habitatges de lloguer.
Cal aprofitar la creació de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de Reestructuració Bancària (SAREB)
per a la posada immediata en règim de lloguer social -gestionats per les administracions públiques o per
entitats privades sense ànim de lucre-, dels habitatges en mans de les entitats financeres, a preus màxims
de 200 euros mensuals, i amb durades dels contractes d’un mínim de 10 anys.
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4. Moratòria immediata dels desnonaments (d’hipoteques i de lloguers) d’habitatges de primera
residència mentre no s’hagin resolt tots els temes anteriors.
Aquestes quatre línies de treball s’han d’accelerar de forma coordinada i ens han de permetre superar la greu
situació actual de forma coherent.
Entenem que s’han exhaurit tots els terminis de prudència que podien aconsellar mesures de prova i error en
la conducció de la dramàtica situació descrita i coneguda avui per tothom. Les dades són clares i les experiències demostren les enormes mancances que tenim per situar les nostres famílies en un pla de solvència
econòmica raonable en relació amb els seus habitatges.
Qualsevol mesura parcial i incompleta agreujarà encara més la situació, allargant l’agonia dels més febles.
Demanem, per tant, un acord entre tots els agents, públics i privats, per aprovar en el termini més curt possible el marc legislatiu que capgiri la situació, que ens permeti avançar –i no retrocedir, com està passant
ara- cap al dret a l’habitatge universal i infondre confiança i assossegament en la població.
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G. Consideracions entorn a l’anunci del Conveni per al “Fons social
d’habitatges de lloguer”
28 de desembre de 2012. El dia 20 de desembre el Govern de l’Estat va aprovar el “Convenio para el fondo
social de viviendas en alquiler” per oferir 6.000 pisos de lloguer, dels que tenen les entitats financeres
desocupats, a persones desnonades des de l’1 de gener de 2008, i que es trobin en especial situació de
vulnerabilitat social.
El Conveni es posarà en marxa a partir del primer trimestre de 2013 i compta amb el recolzament del Ministerio de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organitzacions no Governamentals), i la major part de les entitats financeres. La signatura està prevista per a la tercera setmana de gener.
Arran de la pressió duta a termes per totes les organitzacions socials, pels Síndics de greuges de tot el país,
per alguns partits polítics i algunes administracions públiques, el Govern, ha decidit destinar una part dels
habitatges que tenen desocupats les entitats financeres, a lloguer a preus moderats.
Si bé, l’anunci s’ha d’entendre com una concessió a les reivindicacions rebudes, i per tant, s’ha de valorar com
un senyal de receptivitat, el cert és que la decisió resta extremadament lluny de les propostes realitzades fins
avui pel conjunt d’organitzacions i entitats que fan front al dramàtic problema dels desnonaments i de les
dificultats de pagament de l’habitatge.
Aquestes reivindicacions, suscintament són:
1. Establiment, dins del FROB, d’una línia d’ajuts per a famílies amb greu risc de pèrdua del seu habitatge, per reduir el deute pendent i permetre així que puguin seguir mantenint la compra de l’habitatge
a un cost suportable per als seus ingressos actuals. (mini FROB per a les famílies).
2. Aplicació de les mateixes rebaixes de preus previstes per a la transferència d’habitatges a la SAREB
(54,2%), als habitatges que encara estan pagant famílies amb greus dificultats i que encara no han recuperat els bancs/caixes.
3. Publicitat i transparència sobre l’inventari de béns immobles que passaran a la SAREB, per tal que
tota la ciutadania en tingui coneixement.
4. Participació activa de les administracions públiques competents en matèria d’habitatge i urbanisme
en el procés d’elaboració de la SAREB.
5. Territorialització i proximitat als ciutadans de la gestió de la SAREB.
6. Destinació a lloguer social del 30% dels immobles obtinguts per la SAREB a baix cost i, per tant,
subvencionats per l’Estat, susceptibles de ser destinats a primera residència.
7. Destinació a lloguer social del 30% dels habitatges valorats en menys de 100.000 euros, que no passen a la SAREB però que estan en mans d’entitats financeres subvencionades per l’Estat, susceptibles
de ser destinats a primera residència.
8. Cessió de tots aquests immobles destinats a lloguer social a administracions públiques i a entitats socials sense ànim de lucre (especialment fundacions especialitzades en la gestió de parc social
d’habitatge), en condicions econòmiques que els permetin assumir-ne una gestió i destinació a lloguer
a baix cost, a llarg termini.
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9. Establiment de mecanismes de control públic de l’eventual entrada especulativa d’inversionistes privats per evitar que es duguin a terme operacions de compra dels immobles a baix cost sense garantir
la lliure concurrència de possibles inversors públics i socials.
10. Establiment de mecanismes de control públic de les plusvàlues generades per la realització en
el futur dels immobles obtinguts a baix cost i, per tant, subvencionats per l’Estat, assegurant que un
mínim del 20% de les plusvàlues reverteixin a l’administració pública, és a dir que es retornin a la comunitat que és la que amb el seu esforç pressupostari està fent possible l’adjudicació dels immobles a
la SAREB a baix cost.
11. Destinació del 30% dels sòls qualificats com a residencials en zones de forta necessitat d’habitatge
social a construcció d’habitatges protegits, o a equipaments residencials dotacionals.
12. Previsió de la possibilitat de què sòls que durant la fase de bombolla immobiliària van ser qualificats
com a residencials en zones clarament inadequades, puguin ser requalificats per donar-los la condició
de zona verda o no urbanitzable.
En comptes d’atendre aquestes demandes, l’anunci del “Convenio para el fondo social de viviendas en
alquiler” proposa:
Nombre de pisos:
La posada en lloguer de 6.000 pisos, que suposa:
• Menys del 10% del total de 89.000 que s’estima que són en mans de les entitats financeres intervingudes.
• La no informació del inventari de pisos i sòls en mans de les entitats financeres intervingudes,
sense el qual és impossible valorar quins criteris de selecció s’apliquen per a la determinació dels
pisos que es posen en lloguer.
• La no informació detallada dels pisos que es posen en lloguer, sense la quals és impossible saberne les característiques i ubicacions exactes.
Gestió dels pisos:
La gestió directa dels pisos des de cada una de les entitats financeres, en comptes de cedir-los a les entitats
socials, comptant, però amb informes dels serveis socials municipals, i assessorament en el procés i en
l’accés a la informació per part de les organitzacions socials, cosa que comportarà els següents greus problemes:
• Que impliquen les entitats socials com a prescriptores d’aquests pisos sense que tinguin ni idea del
què hi ha en oferta.
• Que es manté la idea de la llunyania i obscuritat en la informació i la gestió, coses, ambdues absolutament contràries a l’eficiència social.
• Que el sistema portarà una complexitat i una desorientació total a les administracions públiques, a les
entitats socials, i als ciutadans, com totes les experiències d’habitatge que s’han volgut dur a terme de
forma centralitzada (Sociedad Pública de Alquiler; “Renta Básica de Emancipación”, etc), que es poden
qualificar de veritables desastres administratius, i, per tant, de veritables fiascos socials.
• Que els usuaris d’aquests pisos no tindran cap seguiment i acompanyament social.
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Condicions del lloguer:
El lloguer és per una durada màxima de 2 anys, prorrogables 1 any més, en clara contradicció amb les necessitats d’una població sotmesa a unes condicions laborals duríssimes, sense expectatives de millora en el
mig termini, que demana seguretat en l’allotjament i, per tant, lloguers de llarga durada i/o lloguers amb
opció de compra en el mig termini.
Característiques dels beneficiaris:
• Que hagin estat desnonats després de l’1 de gener del 2008.
• Que el desnonament s’hagi produït per impagament d’un préstec hipotecari iniciat per la mateixa entitat financera que constitueix el Fons Social d’habitatges de Lloguer. Cosa que podria arribar a portar
al dramàtic absurd que una família pogués rebre en lloguer el mateix pis del que va ser desnonada i al
qual l’entitat financera es va negar a concedir-li una quitança del deute per què pogués seguir pagant
la hipoteca, i es va negar a mantenir-la en lloguer.
• Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi el límit de tres vegades
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (1.597,53 euros mensuals, en l’actualitat). I que es trobi
en algun dels següents supòsits d’especial vulnerabilitat:
1º Família nombrosa.
2º Unitat familiar monoparental, amb dos o més fills a càrrec.
3º Unitat familiar de la qual formi part, com a mínim, un menor de tres anys.
4º Unitat familiar en la que algun dels seus membres tingui declarada discapacitat superior al
33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per a realitzar una
activitat laboral.
5º Unitat familiar en la que el deutor hipotecari es trobi en situació de desocupació i havent exhaurit les prestacions d’atur.
6º Unitat familiar amb la que convisquin, en el mateix habitatge, una o més persones que estiguin
unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de
consanguinitat o afinitat, i que algun dels seus membres es trobin en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que les incapaciti de forma temporal o permanent per a
realitzar una activitat laboral.
7º Unitat familiar en la què existeixi alguna víctima de violència de gènere.
És a dir, que no hi poden optar les famílies “normals” que han estat desnonades i es troben a l’atur, amb
impossibilitat de trobar habitatge a preu raonable en el mercat lliure, que són la majoria que s’estan atenent des dels diversos serveis de mediació existents fins avui.
És inaudit que un cop més les autoritats públiques es pleguin a les pressions del sector financer, el qual
segueix pensant que la situació de crisi durarà dos anys, després dels quals tot tornarà a la “normalitat”,
i que, per tant, no cal constituir parcs social de lloguer estables en el temps, amb opció de compra en
el mig termini, als quals puguin optar sense més requisits les famílies desnonades, i que siguin gestionats per operadors especialitzats, que són els que veritablement poden garantir el compliment de condicions, l’acompanyament a les famílies i la veritable funció social que avui la societat està demanant al parc
d’habitatges desocupat.
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H. Nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona en ralció a la
mediació hipotecària
28 de febrer de 2013. Càritas Diocesana de Barcelona ha evitat prop de 300 desnonaments en un any i mig,
des que va obrir el Servei de Mediació en l’Habitatge.
En un any i mig d’existència, el Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona ha atès
1.300 famílies amb problemes greus de pagament del seu habitatge, de les quals, 556 han rebut assessorament, 377 han resolt la seva situació (més del 70%, amb manteniment en l’habitatge originari), i la resta
estan en tràmit de negociació amb bancs o amb propietaris. De les situacions ateses, el 47% han estat per
problemes d’hipoteca, i el 53%, per problemes de lloguer.
L’objectiu bàsic del Servei de Mediació en l’Habitatge és donar a les famílies una VERITABLE SEGONA OPORTUNITAT, evitant la pèrdua de l’habitatge.
Però, per què hi hagi una VERITABLE SEGONA OPORTUNITAT per a totes les famílies sobreendeutades amb
una hipoteca del seu habitatge d’ús habitual, cal que qualsevol nova llei en relació al sobreendeutament es
plantegi com a temes primordials:
1. La validació i l’obligatorietat de les instàncies de mediació amb les entitats financeres, a petició del
deutor, com el Servei de Mediació en l’Habitatge. És aquesta la única via justa de pal·liar la desigualtat
entre les parts en la negociació.
2. L’establiment del sistema de negociació de les quitances o rebaixes dels deutes per adaptar les
quotes d’amortització dels préstecs als llindars d’ingressos suportables de les famílies. És aquest un
sistema ja previst en el “Código de Buenas Prácticas”, que hauria de determinar, cas per cas, i sota les
mateixes instàncies de mediació abans esmentades, les reduccions o condonacions de deute per evitar
el drama de la pèrdua de l’habitatge i el peregrinatge penible cap a un nou allotjament inexistent.
3. L’aplicació d’allò què des de Càritas s’està reclamant des de l’any 2009, que és el Mini Frob per al
Rescat de les famílies. Hauria estat possible, i seria encara possible que una part del FROB que han
rebut les entitats financeres s’articulés a través del rescat dels deutes de les famílies, fent-les més
solvents de forma automàtica en reduir-los la quota d’amortització.
Si no s’aconsegueix el manteniment de les famílies en els seus habitatges, i es procedeix a l’execució hipotecària, s’entra en una espiral perversa de cerca d’un nou habitatge que forçosament ha de ser a un cost proporcionat amb els ingressos -cosa que no existeix avui per avui en el mercat lliure, i que tampoc es troba en el
parc públic per la clamorosa insuficiència d’aquest parc-, i que porta al mal allotjament i a l’infrahabitatge.
El cost social i emocional d’aquest viatge a la desesperació és el què per tots els mitjans hauríem d’evitar.
Evidentment, aquest camí es més suportable i equitatiu, si hi ha dació en pagament i condonació del deute
pendent, figures que considerem absolutament imprescindibles en les situacions de pèrdua irremeiable de
l’habitatge.
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I, pel que fa a les famílies amb problemes de pagament del lloguer , que representen el 53% de les situacions ateses pel Servei de Mediació en l’Habitatge (el 85% dels de la ciutat de Barcelona), hem de denunciar
el procés - que està passant injustament desapercebut davant l’opinió pública -, de modificació de la Llei
d’Arrendaments Urbans, que té com a objectiu endurir –a instàncies del sector financer- encara més les
condicions dels inquilins, amb un conjunt de propostes ignominioses: majors facilitats per al desnonament en
qualsevol moment, reducció de la durada dels contractes a dos anys, registre de morosos....
En un país i en un moment en el què la principal dificultat de les llars és trobar habitatge de lloguer a preu
raonable, si aquestes modificacions legislatives prosperen, i si els habitatges de la banca que haurien de
passar a ampliar els parcs públics o socials no ho fan, no ens haurem d’estranyar que, en el futur, a Espanya
ningú no vulgui viure de lloguer. I no ens haurem d’estranyar que les entitats socials, com Càritas, hagin de
multiplicar la seva activitat per atendre famílies que no trobaran aixopluc en cap recurs d’allotjament normalitzat, contràriament al què preconitza el dret constitucional a un habitatge digne.
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I. Nota de premsa de Càritas Diocesana de Barcelona en relació a la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les clàusules abusives en contractes de préstecs hipotecaris
14 de març de 2013. Arran de la publicació de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre
les clàusules abusives en els contractes de préstecs hipotecaris a l’Estat espanyol, Càritas diocesana de Barcelonaconsidera oportú fer publiques les següents consideracions:
1. Que la Sentència suposa un pas endavant de la màxima transcendència en la consideració i respecte
que han de tenir a Espanya els drets dels consumidors, en la mesura que determina que el respecte
d’aquests drets s’hagi d’adaptar al què preveu la Directiva 93/13/CEE.
2. Que valora positivament que la Sentència afirmi que el procediment d’execució hipotecària a Espanya
és contrari a la Directiva europea i obligui, per tant, a donar passos en el sentit d’aconseguir aquesta
adaptació.
3. Que, és rellevant que, des de la publicació de la Sentència, es pugui demanar la suspensió dels
processos d’execució hipotecària si el jutge creu que els contractes de préstecs hipotecaris contenen
clàusules abusives. Això és de la màxima importància perquè capgira totalment la situació que s’ha
tingut fins avui, en la què la consideració de les clàusules abusives no ha impedit l’execució hipotecària.
4. Que la Sentència posa de relleu un altre aspecte molt rellevant, que des de Càritas Diocesana de
Barcelona hem anat denunciant reiteradament, com és el del “desequilibri important” entre deutor i
creditor, en detriment del consumidor, (“el sistema de protecció que estableix la Directiva es basa en
la idea de que el consumidor es troba en situació d’inferioritat respecte del professional , en el que fa
referència tant a la capacitat de negociació, com al nivell d’informació”).
5. Que la Sentència, en tant que pas endavant, posa en mans dels responsables polítics del nostre país
les eines i també la responsabilitat d’adaptar la legislació espanyola als seus continguts.
6. Que en aquesta fase ja inajornable d’adaptació de la legislació espanyola als continguts de la Sentència –i als de la Directiva 93/13/CEE- és imprescindible que es reculli un sistema de intermediació entre
deutors i creditors que garanteixi la veritable tutela del consumidor .
7. Que, des del Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, establirem els
mecanismes necessaris per assessorar les famílies amb problemes de pagament d’hipoteques i amb
processos d’execució hipotecària ja iniciats per tal de fer-les coneixedores dels continguts de la Sentència, dels drets que els emparen a partir d’avui ,i dels procediments a seguir per fer-los efectius.
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J. Comentaris de Càritas Diocesana de Barcelona en relació a un estudi
de la Generalitat de Catalunya sobre la privatització d’habitatges socials
de l’INCASOL
15 de novembre de 2013. Arran de la notícia que diferents mitjans de comunicació han publicat en els darrers
dies sobre un estudi del Govern de la Generalitat que fa referència a la possible venda de pisos socials propietat del Incasòl, des de Càritas Diocesana de Barcelona –entitat que cada nit facilita un sostre a unes 2.500
persones- volem exposar les següents consideracions:
1. El parc públic d’habitatges (de lloguer) titularitat de la Generalitat de Catalunya (14.000 pisos) és dels
més baixos de la Unió Europea ja que representa entre un 0,5% i un 1% del total. La mitjana d’aquests
habitatges a la UE és del 18%.
2. Podríem afirmar que un parc públic d’habitatges de lloguer és avui la garantia bàsica –i única- del
dret a l’habitatge per a les llars amb més dificultats i que no poden accedir a habitatges del mercat
lliure o del mercat protegit privat.
3. Els trets essencials d’un parc públic d’habitatges (de lloguer) són:
a) Lloguers baixos i proporcionals als ingressos de les famílies de les llars que hi resideixen.
b) El manteniment de la família en l’habitatge no s’ha de supeditar a una durada prefixada en un
contracte en funció de la llei d’arrendaments urbans vigent, sino que ha d’estar vinculat a la situació de dificultat econòmica de la família de la llar.
c) Acompanyament social de les famílies que viuen una situació de major exclusió amb eventuals
ajuts directes o indirectes complementaris a l’habitatge.
d) Distribució no discriminatòria en el territori.
4. Càritas demana que el parc públic i social de lloguer s’incrementi per poder donar resposta a la demanda alarmant i creixent de famílies que són desnonades o que tenen dificultats insalvables per poder
accedir a un habitatge del mercat lliure.
Per tot aquest conjunt de motius, manifestem que cal:
1. Una economia al servei de les persones.
Actualment, hi ha prop de 300.000 famílies que no poden accedir al mercat immobiliari i, per això instem les
administracions a vetllar perquè ara, més que mai, l’ economia estigui al servei de la persona. Ara toca el
rescat de les persones.
2. La subsidiarietat.
Que la Generalitat no doni cap pas com a tancat sense obrir un debat amb la societat, representada com a
mínim per les entitats i organitzacions integrants del Pacte Nacional per a l’habitatge o pel Consell Assessor
de l’Habitatge. A més, creiem que, en aquest context, la Generalitat hauria de tenir en compte la tasca humana que ja estem fent moltes entitats socials al territori a efectes de garantir la continuïtat de l’ actual
acompanyament social a les famílies.
3.- Recuperar la dignitat perduda.
El motiu principal de les situacions de l’habitatge o manca de la cobertura de necessitats bàsiques per a les
famílies radica en la falta de feina. El Papa Francesc, encara que sembli dur, ens ho recorda: “On no hi ha
feina, falta la dignitat”.
Per tot això, hem d’actuar sobre les causes i demanem, una vegada més, un consens sobre la ocupabilitat
de totes les forces polítiques, econòmiques i socials.
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A. Metodologia
Població d’estudi i fonts d’informació
A partir de la base de dades de persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona, s’han seleccionat un
total de 320 famílies (o persones que viuen soles), 175 identificades pels treballadors socials com famílies
amb una necessitat urgent de ser reallotjades a un habitatge adequat (ja sigui per les males condicions
d’habitabilitat del seu habitatge com perquè viuen en una situació greu d’amuntegament) i 145 famílies ateses pel Servei de Mediació en Habitatge de Càritas per tenir problemes per fer front als costos relacionats
amb l’habitatge, ja sigui de lloguer o de propietat.
Per a cada família, es va seleccionar de forma aleatòria el responsable principal o la seva parella i se l’ha
convidat a participar en l’estudi. Es van contactar al voltant de 700 famílies, obtenint una taxa de resposta
del 45%. La persona reclutada va contestar tres qüestionaris realitzats per un entrevistador en un centre de
Càritas de Barcelona entre setembre i desembre de 2012: (1) el qüestionari de l’habitatge, que recull informació sobre la composició familiar de la llar, el tipus i les condicions de l’habitatge, els costos relacionats
amb l’habitatge i la satisfacció amb l’habitatge i el barri; (2) el qüestionari del resident, que recull informació
sociodemogràfica i de salut de la persona entrevistada; i, per a les famílies amb algun infant entre 4 i 14 anys
a la llar, (3) el qüestionari del menor, que recull informació sociodemogràfica i de salut d’un menor de la
família (seleccionat aleatòriament en cas que n’hi hagi més d’un), reportada pel progenitor entrevistat.

Informació analitzada
Es descriuen les característiques sociodemogràfiques, les condicions d’habitatge i l’estat de salut de les famílies incloses a l’estudi, analitzant la informació per separat en homes i dones (o nens i nenes) i en famílies
procedents de l’EAD i del SMH. L’estat de salut de les persones entrevistades així com algunes variables sociodemogràfiques i de l’habitatge es comparen amb les del conjunt de persones residents a la ciutat de Barcelona i amb el subgrup de residents de classes socials IV i V, informació obtinguda a partir de l’Enquesta de
Salut de Barcelona de l’any 2011. La informació relativa a la població de Barcelona s’estandarditza per edat
utilitzant la distribució d’edat de la mostra de Càritas. Això permet comparar la informació entre ambdues
poblacions, doncs les persones ateses per Càritas són més joves que el global de Barcelona i determinats
indicadors, sobretot de salut, poden variar considerablement segons l’edat de les persones.
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B. Taules addicionals
A continuació s’inclouen vàries taules que descriuen en detall les característiques sociodemogràfiques de
les persones entrevistades (Taula 1) i dels menors (Taula 2), el tipus d’habitatge i composició de la llar (Taula
3), les característiques de l’habitatge relacionades amb l’assequibilitat econòmica i el lligam emocional amb
l’habitatge (Taula 4), les característiques de l’habitatge relacionades amb l’habitabilitat, amb la disponibilitat
d’aparells i tecnologia i amb l’amuntegament (Taula 5), les característiques de l’habitatge relacionades amb el
barri i la comunitat (Taula 6) i l’estat de salut de les persones entrevistades (Taula 7) i dels menors (Taula 8).
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TAULA 1
Característiques sociodemogràfiques de les persones entrevistades.
EQUIPS D’ATENCIÓ
DIRECTA

SERVEI DE MEDIACIÓ En
Habitatge

TOTAL

Homes
n (%)

Dones
n (%)

Total
n (%)

Homes
n (%)

Dones
n (%)

Total
n (%)

n (%)

45

130

175

72

73

145

320

16-29 anys

5 (11,1)

33 (25,6)

38 (21,8)

2 (2,8)

4 (5,5)

6 (4,1)

44 (13,8)

30-44 anys

27 (60,0)

81 (62,8)

108 (62,1)

35 (48,6)

40 (54,8)

75 (51,8)

183 (57,4)

45-64 anys

12 (26,7)

15 (11,6)

27 (15,5)

34 (47,2)

23 (31,5)

57 (39,3)

84 (26,3)

1 (2,2)

0 (0,0)

1 (0,6)

1 (1,4)

6 (8,2)

7 (4,8)

8 (2,5)

-

1

1

-

-

-

1

Estudis primaris o
menys

15 (33,3)

37 (28,5)

52 (29,7)

20 (27,8)

21 (28,8)

41 (28,3)

93 (29,1)

Estudis secundaris o
batxillerat

24 (53,4)

74 (56,9)

98 (56,0)

40 (55,5)

42 (57,5)

82 (56,5)

180 (56,2)

Estudis superiors

6 (13,3)

19 (14,6)

25 (14,3)

12 (16,7)

10 (13,7)

22 (15,2)

47 (14,7)

Sense informació

-

-

-

-

-

-

-

1 (2,3)

10 (8,3)

11 (6,7)

10 (13,9)

12 (17,1)

22 (15,5)

33 (10,8)

Nombre de
persones
Edat

65 anys i més
Sense informació
Nivell d’estudis

Classe social
I, II, III
IV

25 (58,2)

57 (47,5)

82 (50,4)

49 (68,0)

36 (51,5)

85 (59,9)

167 (54,8)

V

17 (39,5)

53 (44,2)

70 (42,9)

13 (18,1)

22 (31,4)

35 (24,6)

105 (34,4)

2

10

12

-

3

3

15

Nascudes a Espanya

6 (14,0)

6 (4,8)

12 (7,1)

26 (36,6)

33 (45,8)

59 (41,3)

71 (22,8)

Nascudes a
l’estranger

37 (86,0)

45 (63,4)

39 (54,2)

84 (58,7)

240 (77,2)

Sense informació
Immigració

119 (95,2) 156 (92,9)

País de naixement
(estrangeres)
Centre i Sudamèrica

20 (57,2)

75 (63,1)

95 (61,7)

21 (48,8)

20 (54,1)

41 (51,1)

136 (58,1)

Països del Magrib

5 (14,3)

15 (12,6)

20 (13,0)

11 (25,6)

8 (21,6)

19 (23,8)

39 (16,7)

Resta d’Àfrica

4 (11,4)

16 (13,4)

20 (13,0)

3 (7,0)

4 (10,8)

7 (8,8)

27 (11,5)

Altres

6 (17,1)

13 (10,9)

19 (12,3)

8 (18,6)

5 (13,5)

13 (16,3)

32 (13,7)

2

-

2

2

2

4

6

a

Sense informació

					

n=nombre de persones
a. UE-15, Resta Europa, Resta d’Àsia i Oceania.
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Nombre de
persones

EQUIPS D’ATENCIÓ
DIRECTA
Homes Dones
Total
n (%)
n (%)
n (%)

SERVEI DE MEDIACIÓ En
Habitatge
Homes Dones
Total
n (%)
n (%)
n (%)

TOTAL
n (%)

45

130

175

72

73

145

320

<=5 anys

12 (32,4)

41 (35)

53 (34,4)

2 (4,8)

2 (5,3)

4 (5,0)

57 (24,4)

6-10 anys

17 (46,0) 61 (52,2)

78 (50,7)

18 (42,9) 10 (26,3) 28 (35,0)

106 (45,3)

>10 anys

8 (21,6)

15 (12,8)

23 (14,9)

22 (52,3) 26 (68,4) 48 (60,0)

71 (30,3)

-

2

2

Espanyola o
comunitària

8 (17,8)

19 (14,7)

27 (15,5)

41 (56,9) 46 (63,1) 87 (60,0)

114 (35,7)

Immigrant amb
autorització

20 (44,4) 51 (39,5)

71 (40,8)

30 (41,7) 25 (34,2) 55 (37,9)

126 (39,5)

Immigrant sense
aurorització

17 (37,8) 59 (45,8)

76 (43,7)

1 (1,4)

2 (2,7)

3 (2,1)

79 (24,8)

Temps a Espanya
(estrangeres)

Sense informació

3

1

4

6

Situació legal

Sense informació

-

1

1

-

-

-

1

Treballa amb
contracte

2 (0,6)

29 (9,1)

31 (51,6)

10 (3,1)

19 (5,9)

29 (48,3)

60 (18,7)

Treballa en economia
submergida

9 (2,8)

40 (12,5)

49 (79,0)

0

13 (4,1)

13 (20,9)

62 (19,3)

30 (66,7) 53 (40,8)

83 (47,4)

55 (76,4) 32 (43,8) 87 (60,0)

170 (53,1)

Situació laboral

En atur amb o
sense prestació
Altra situaciób
Sense informació

4 (8,9)

8 (6,2)

12 (6,9)

7 (9,7)

9 (12,3)

16 (11,0)

28 (8,8)

-

-

-

-

-

-

-

Recolzament social
(Duke)
Inadequat
Sense informació

28 (63,6) 86 (67,2) 114 (66,3) 50 (70,4) 54 (76,1) 104 (73,2) 218 (69,4)
1

2

3

1

n=nombre de persones
b. Feines de la llar, incapacitat/da o amb invalidesa permanent, jubilat/da, altra situació.

2

3

6
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TAULA 2
Característiques sociodemogràfiques dels menors.

EQUIPS D’ATENCIÓ DIRECTA

SERVEI DE MEDIACIÓ En Habitatge
Nens
Nenes
Total
n (%)
n (%)
n (%)

TOTAL

Nens
n (%)

Nenes
n (%)

Total
n (%)

44

48

93

42

41

84

177

4-7 anys

25 (56,8)

21 (43,8)

46 (50,0)

18 (42,8)

22 (53,7)

40 (48,2)

86 (49,2)

8-11 anys

11 (25,0)

17 (35,4)

28 (30,4)

12 (28,6)

11 (26,8)

23 (27,7)

51 (29,1)

12-14 anys

8 (18,2)

10 (20,8)

18 (19,6)

12 (28,6)

8 (19,5)

20 (24,1)

38 (21,7)

-

-

1

-

-

1

2

Nascudes a Espanya

29 (65,9)

19 (39,6)

49 (52,7)

30 (71,4)

36 (87,8)

66 (79,5)

115 (65,3)

Nascudes a
l’estranger

15 (34,1)

29 (60,4)

44 (47,3)

12 (28,6)

5 (12,2)

17 (20,5)

61 (34,7)

-

-

-

-

-

1

1

Centre i SudAmèrica

11 (73,3)

18 (62,1)

29 (65,9)

7 (63,6)

1 (20,0)

8 (49,9)

37 (61,7)

Països del Magrib

2 (13,3)

2 (6,9)

4 (9,1)

1 (9,1)

2 (40,0)

3 (18,8)

7 (11,7)

Resta d’Àfrica

1 (6,7)

5 (17,2)

6 (13,6)

0 (0,0)

1 (20,0)

1 (6,3)

7 (11,7)

Altres

1 (6,7)

4 (13,8)

5 (11,4)

3 (27,3)

1 (20,0)

4 (25,0)

9 (15,0)

-

-

-

1

-

1

1

Espanyola o
comunitària

20 (46,5)

16 (33,3)

36 (39,6)

33 (78,5)

27 (65,8)

60 (72,3)

96 (55,2)

Immigrant amb
autorització

7 (16,3)

12 (25,0)

19 (20,9)

7 (16,7)

12 (29,3)

19 (22,9)

38 (21,8)

Immigrant sense
autorització

16 (37,2)

20 (41,7)

36 (39,6)

2 (4,8)

2 (4,9)

4 (4,8)

40 (23,0)

Sense informació

1

-

2

-

-

1

3

Nombre de
persones

n (%)

Edat

Sense informació
Immigració

Sense informació
País de naixement
(estrangeres)

a

Sense informació
Situació legal

Nota: Hi ha dos menors sense informació sobre el seu sexe.
n=nombre de persones.
a. UE-15, Resta Europa, Resta d’Àsia i Oceania.
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TAULA 3
Tipus d’habitatge i composició de la llar de les famílies.
EQUIPS D’ATENCIÓ DIRECTA

Tipus d’habitatge
Pis o habitatge unifamiliar en lloguer
Pis o habitatge unifamiliar en propietat
Habitació de relloguer (sencera o no)
Altra situacióa
Sense informació
Composició de la llar
Parella i fills
Monomarental/
parental
Sola
Altres composicions
Sense informació
Llars amb menors
de tres anys
Sí
Sense informació
Llars amb menors
de 15 anys
Sí
Sense informació
Llars amb persones
de 65 anys i més
Sí
Sense informació

SERVEI DE MEDIACIÓ En Habitatge
Homes
Dones
Total
n (%)
n (%)
n (%)

TOTAL

Homes
n (%)

Dones
n (%)

Total
n (%)

23 (51,1)

56 (43,1)

79 (45,2)

25 (34,7)

32 (43,9)

57 (39,3)

136 (42,5)

1 (2,2)

2 (1,5)

3 (1,7)

37 (51,4)

25 (34,2)

62 (42,8)

65 (20,3)

14 (31,1)

52 (40,0)

66 (37,7)

4 (5,6)

6 (8,2)

10 (6,9)

76 (23,8)

7 (15,6)
-

20 (15,4)
-

27 (15,4)
-

6 (8,3)
-

10 (13,7)
-

16 (11,0)
-

43 (13,4)
-

25 (55,5)

49 (37,7)

74 (42,3)

47 (65,3)

17 (23,3)

64 (44,1)

138 (43,2)

3 (6,7)

53 (40,8)

56 (32,0)

2 (2,8)

25 (34,3)

27 (18,6)

83 (25,9)

5 (11,1)
12 (26,7)
-

5 (3,8)
23 (17,7)
-

10 (5,7)
35 (20,0)
-

8 (11,1)
15 (20,8)
-

15 (20,5)
16 (21,9)
-

23 (15,9)
31 (21,4)
-

33 (10,3)
66 (20,6)
-

22 (48,9)
-

51 (39,5)
1

73 (42,0)
1

24 (33,3)
-

11 (15,1)
-

35 (24,1)
-

108 (33,9)
1

35 (77,8)
-

117 (90,7)
1

152 (87,4)
1

55 (76,4)
-

43 (58,9)
-

98 (67,6)
-

250 (78,4)
1

3 (6,7)
-

1 (0,8)
1

4 (2,3)
1

3 (4,2)
-

9 (12,3)
-

12 (8,3)
-

16 (5,0)
1

n (%)

n=nombre de persones
a. Pis protegit/tutelat/compartit, habitació compartida, alberg, local/garatge/magatzem, pis ocupat, acollit/da per familiar, altre
tipus d’habitatge.
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TAULA 4
Característiques de l’habitatge relacionades amb l’assequibilitat econòmica i lligam emocional.
EQUIPS D’ATENCIÓ
DIRECTA
Homes Dones
Total

SERVEI DE MEDIACIÓ En
Habitatge
Homes Dones
Total

TOTAL
n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

3 (6,7)

22 (17,7)

25 (14,8)

7 (10,0)

9 (12,7)

16 (11,3)

41 (13,2)

D’acord

14 (31,1)

34 (27,4)

48 (28,4)

16 (22,9)

17 (23,9)

33 (23,4)

81 (26,1)

Molt d’acord

28 (62,2)

68 (54,9)

96 (56,8)

47 (67,1)

45 (63,4)

92 (65,3)

188 (60,7)

-

6

6

2

2

4

10

3 (6,8)

18 (14,9)

21 (12,7)

6 (9,1)

10 (14,7)

16 (11,9)

37 (12,4)

Llar poc assequible
(>30-50%)

16 (36,4)

43 (35,5)

59 (35,8)

22 (33,3)

16 (23,5)

38 (28,4)

97 (32,4)

Llar molt inassequible
(>50%)

25 (56,8)

60 (49,6)

85 (51,5)

38 (57,6)

42 (61,8)

80 (59,7)

165 (55,2)

1

9

10

6

5

11

21

38 (84,4)

99 (76,7)

137 (78,7)

55 (76,4)

57 (78,1)

-

1

1

-

-

-

1

12 (26,7)

23 (17,7)

35 (20,0)

18 (25,0)

15 (20,5)

33 (22,8)

68 (21,3)

-

-

-

-

-

-

-

Menys de 2 anys

25 (55,6)

68 (52,3)

93 (53,1)

23 (31,9)

30 (41,1)

53 (36,6)

146 (45,6)

2 anys o més

20 (44,4)

62 (47,7)

82 (46,9)

49 (68,1)

43 (58,9)

92 (63,4)

174 (54,4)

-

-

-

-

-

-

-

Problemes per fer front
als costos mensuals de
l’habitatge
Molt en desacord, en
desacord, indiferent

Sense informació
Assequibilitat de
l’habitatge
(% lloguer o hipoteca/
ingressos familiars)
Llar assequible
(<=30%)

Sense informació
Preocupació per no
poder menjar per
problemes econòmics
(darrers 12 mesos)
Sí
Sense informació

112 (77,2) 249 (78,1)

Ha viscut alguna vegada
en una barraca/ alberg/
cotxe/carrer
Sí
Sense informació
Temps a l’habitatge

Sense informació
n=nombre de persones
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EQUIPS D’ATENCIÓ
DIRECTA
Homes Dones
Total

SERVEI DE MEDIACIÓ En
Habitatge
Homes Dones
Total

TOTAL
n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

Molt insatisfeta o
insatisfeta

16 (35,6)

38 (29,2)

54 (30,9)

16 (22,2)

24 (32,9)

40 (27,6)

94 (29,4)

Indiferent

13 (28,8)

35 (26,9)

48 (27,4)

24 (33,3)

22 (30,1)

46 (31,7)

94 (29,4)

Molt satisfeta o
insatisfeta

16 (35,6)

57 (43,9)

73 (41,7)

32 (44,5)

27 (37,0)

59 (40,7)

132 (41,2)

-

-

-

-

-

-

-

Molt en desacord/en
desacord/indiferent

15 (33,3)

55 (43,0)

70 (40,5)

15 (20,8)

23 (31,9)

38 (26,4)

108 (34,1)

D’acord

10 (22,2)

30 (23,4)

40 (23,1)

17 (23,6)

14 (19,4)

31 (21,5)

71 (22,4)

Molt d’acord

20 (44,5)

43 (33,6)

63 (36,4)

40 (55,6)

35 (48,7)

75 (52,1)

138 (43,5)

-

2

2

-

1

1

3

Lligam emocional amb
l’habitatge (índex)a

Sense informació
Percepció de que es
pot perdre l’habitatge
als propers 2 anys

Sense informació

n=nombre de persones
a. Combinació de sis ítems que recullen el grau de satisfacció (0=molt insatisfet/a a 5=molt satisfet/a) de la persona entrevistada amb
diferents aspectes de l’habitatge (l’habitatge en global, espai, vistes, aprovació per altres persones, sensació de seguretat, representa
la seva personalitat i valors).
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TAULA 5
Característiques de l’habitatge relacionades amb l’habitabilitat, disponibilitat d’aparells
i tecnologia i amuntegament.
EQUIPS D’ATENCIÓ
DIRECTA

SERVEI DE MEDIACIÓ En Habitatge

TOTAL

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

8 (17,8)

27 (21,1)

35 (20,2)

12 (17,1)

13 (18,1)

25 (17,6)

60 (19,0)

-

2

2

2

1

3

5

9 (20,0)

32 (24,6)

41 (23,4)

13 (18,1)

18 (24,7)

31 (21,4)

72 (22,5)

-

-

-

-

-

-

-

20 (45,5)

72 (56,2)

92 (53,5)

30 (41,7)

33 (46,5)

63 (44,1)

155 (49,2)

1

2

3

-

2

2

5

26 (60,5)

74 (57,4)

100 (58,1)

26 (36,1)

38 (52,1)

64 (44,1)

164 (51,7)

2

1

3

-

-

-

3

20 (45,5)

41 (32,5)

61 (35,9)

20 (28,2)

19 (26,0)

39 (27,1)

100 (31,8)

1

4

5

1

-

1

6

0

4 (9,8)

16 (13,2)

20 (12,3)

22 (31,9)

13 (18,6)

35 (25,2)

55 (18,3)

1

13 (31,7)

38 (31,4)

51 (31,6)

18 (26,1)

23 (32,9)

41 (29,6)

92 (30,5)

2

12 (29,3)

30 (24,8)

42 (25,9)

17 (24,6)

21 (30,0)

38 (27,3)

80 (26,6)

3

10 (24,4)

21 (17,4)

31 (19,1)

8 (11,6)

4 (5,7)

12 (8,6)

43 (14,3)

4

1 (2,4)

12 (9,9)

13 (8,0)

2 (2,9)

5 (7,1)

7 (5,0)

20 (6,6)

5

1 (2,4)

4 (3,3)

5 (3,1)

2 (2,9)

4 (5,7)

6 (4,3)

11 (3,7)

4

9

13

3

3

6

19

27 (60,0)

71 (55,5)

98 (56,6)

16 (22,2)

16 (21,9)

32 (22,1)

130 (40,9)

-

2

2

-

-

-

2

n (%)

Algun tipus de ventilació
a tots els dormitoris i
menjador
No
Sense informació
Habitatge amb problemes
d’humitats o fongs
Sovint/sempre
Sense informació
El fred o la calor és un
problema a l’habitatge
Sempre
Sense informació
Alguna plaga greua
(darrers 12 mesos)
Sí
Sense informació
Manca de llum natural a
l’habitatgeb
Sí
Sense informació
Nombre de problemes
d’habitabilitatc

Sense informació
Amuntegament
(>1 persona/habitació)
Sí
Sense informació

n=nombre de persones
a. Inclou rates o ratolins, paneroles, puces i xinxes; b. S’han d’encendre els llums de dia; c. Consisteix en la suma de problemes
relacionats amb l’habitabilitat (mala ventilació, humitats o fongs, temperatura inadequada, plagues greus, manca de llum natural);
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EQUIPS D’ATENCIÓ DIRECTA

SERVEI DE MEDIACIÓ En Habitatge

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

34 (75,6)

87 (68,5)

121 (70,3)

43 (59,7)

54 (74,0)

97 (66,9)

218 (68,8)

-

3

3

-

-

-

3

41 (91,1)

115 (89,8)

156 (90,2)

54 (75,0)

50 (68,5)

104 (71,7)

260 (81,8)

-

2

2

-

-

-

2

43 (95,6)

118 (92,2)

161 (93,1)

54 (75,0)

64 (87,7)

118 (81,4)

279 (87,7)

-

2

2

-

-

-

2

22 (48,9)

59 (46,1)

81 (46,8)

21 (29,2)

23 (31,5)

44 (30,3)

125 (39,3)

-

2

2

-

-

-

2

25 (55,6)

85 (66,9)

110 (64,0)

36 (50,0)

45 (61,6)

81 (55,9)

191 (60,3)

-

3

3

-

-

-

3

0

1 (2,2)

4 (3,2)

5 (2,9)

5 (6,9)

4 (5,5)

9 (6,2)

14 (4,4)

1

2 (4,4)

2 (1,6)

4 (2,3)

11 (15,3)

4 (5,5)

15 (10,3)

19 (6,0)

2

4 (8,9)

16 (12,7)

20 (11,7)

12 (16,7)

9 (12,3)

21 (14,5)

41 (13,0)

3

13 (28,9)

34 (27,0)

47 (27,5)

17 (23,6)

21 (28,8)

38 (26,3)

85 (26,9)

4

9 (20,0)

27 (21,4)

36 (21,1)

13 (18,1)

24 (32,8)

37 (25,5)

73 (23,1)

5

16 (35,6)

43 (34,1)

59 (34,5)

14 (19,4)

11 (15,1)

25 (17,2)

84 (26,6)

-

4

4

-

-

-

4

TOTAL
n (%)

Habitatge amb
calefacció
No
Sense informació
Habitatge amb aire
condicionat
No
Sense informació
Habitatge amb
rentaplats
No
Sense informació
Habitatge amb
ordinador
No
Sense informació
Habitatge amb
Internet
No
Sense informació
Nombre de
privacionsd

Sense informació

n=nombre de persones
d. Consisteix en la suma de privacions (calefacció, aire condicionat, rentaplats, ordinador i Internet); e. Inclou dormitoris,
menjador i cuina.
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TAULA 6
Característiques de l’habitatge relacionades amb el barri i la comunitat.

EQUIPS D’ATENCIÓ DIRECTA

SERVEI DE MEDIACIÓ En Habitatge

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

15 (33,3)

53 (41,1)

68 (39,1)

28 (39,4)

42 (57,5)

70 (48,6)

138 (43,4)

-

1

1

1

-

1

2

Malament o molt
malament

8 (17,8)

23 (17,7)

31 (17,7)

13 (18,1)

18 (24,7)

31 (21,4)

62 (19,4)

Indiferent

6 (13,3)

26 (20,0)

32 (18,3)

9 (12,5)

9 (12,3)

18 (12,4)

50 (15,6)

Bé o molt bé

31 (68,9)

81 (62,3)

112 (64,0)

50 (69,4)

46 (63,0)

96 (66,2)

208 (65,0)

-

-

-

-

-

-

-

16 (35,6)

53 (40,8)

69 (39,4)

27 (37,5)

30 (41,7)

57 (39,6)

126 (39,5)

4 (8,9)

7 (5,4)

11 (6,3)

11 (15,3)

7 (9,7)

18 (12,5)

29 (9,1)

25 (55,5)

70 (53,8)

95 (54,3)

34 (47,2)

35 (48,6)

69 (47,9)

164 (51,4)

-

-

-

-

1

1

1

14 (31,1)

38 (29,7)

52 (30,1)

12 (16,7)

30 (41,7)

42 (29,2)

94 (29,7)

0 (0,0)

7 (5,5)

7 (4,0)

2 (2,8)

5 (6,9)

7 (4,9)

14 (4,4)

31 (68,9)

83 (64,8)

114 (65,9)

58 (80,5)

37 (51,4)

95 (65,9)

209 (65,9)

-

2

2

-

1

1

3

TOTAL
n (%)

Problemes per dormir
pel soroll exterior
Sí
Sense informació
Avaluació del barri com
a lloc per viure

Sense informació
La violència no és un
problema al barri
En desacord o molt
en desacord
Indiferent
D’acord o molt d’acord
Sense informació
Percepció de seguretat
tornant a casa de nit
En desacord o molt
en desacord
Indiferent
D’acord o molt d’acord
Sense informació
n=nombre de persones
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TAULA 7
Comparació d’alguns indicadors de salut de les persones entrevistades amb la població de Barcelona.

HOMES
Conjunt
Barcelona

Barcelona
classes socials
IV i IV

Equips d’Atenció
Directa

Servei de Mediació
en Habitatge

11,2

12,8

24,4

45,8

5,6

4,4

35,6

51,4

5,8

6,8

57,8

70,8

6,7

8,3

6,7

18,1

22,1

22,1

45,5

56,9

25,7

28,5

26,7

31,9

Migranya o mal de cap freqüent (%)

3,6

3,6

28,9

38,9

Mal d’esquena cervical, dorsal o
lumbar (%)

12,0

15,8

37,8

63,4

Servei d’urgències (%)

23,3

26,5

37,8

38,9

Metge o metgessa de família (%)

58,9

59,8

53,3

73,6

Dentista (%)

23,6

13,2

42,2

21,1

Salut percebuda
Regular o dolenta (%)
Salut mental

a

Dolentab (%)
Depressió i/o ansietat
Refereix haver tingut els darrers
12 mesos (%)
Consum de tranquil·litzants, antidepressius o pastilles per dormir
Refereix haver consumit els darrers 2 dies (%)
Hores de son
(mitjana, en dia laborable)
<=6 hores (%)
Consum de tabac
Fumadors (%)
Trastorns crònics
(darrer any)

Ús de serveis sanitaris
(darrer any)
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DONES
Barcelona
Conjunt
classes socials
Barcelona
IV i IV

Equips
d’Atenció
Directa

Servei de Mediació
en Habitatge

Salut percebuda
Regular o dolenta (%)

15,3

20,5

53,1

60,3

15,2

17,4

66,9

72,6

9,2

10,6

63,8

86,1

15,7

13,8

15,4

30,1

24,9

30,6

53,1

61,1

21,0

19,6

6,9

28,8

Migranya o mal de cap freqüent (%)

8,5

7,9

62,3

65,8

Mal d’esquena cervical, dorsal o
lumbar (%)

19,2

18,9

73,9

83,6

Servei d’urgències (%)

28,8

32,9

44,6

61,6

Metge o metgessa de família (%)

65,7

80,3

71,5

87,7

Dentista (%)

29,0

16,4

33,3

39,7

Salut mental

la

Dolentab (%)

Depressió i/o ansietat
Refereix haver tingut els darrers
12 mesos (%)

Consum de tranquil·litzants,antidepressius o pastilles per dormir
Refereix haver consumit els darrers
2 dies (%)

Hores de son
(mitjana, en dia laborable)
<=6 hores (%)

Consum de tabac
Fumadors (%)

Trastorns crònics
(darrer any)

Ús de serveis sanitaris
(darrer any)

a. Mesurada amb el qüestionari EuroQol (EQ-5D); b. La mediana de Càritas és de 0,8265; c. Mesurada amb l’escala d’ansietat i
depressió de Goldberg del General Health Questionnaire.; d. Tres o més punts en l’escala.
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TAULA 8
Comparació d’alguns indicadors de salut dels menors amb la població de Barcelona.
NENS
Barcelona
Conjunt
classes socials
Barcelona
IV i Va

Equips de
Serveis Socials

Servei de
Mediació en Habitatge

0,9

22,7

7,1

Anormal – Escala global de
dificultats [D] (%)

4,3

61,3

45,2

Anormal – Símptomes
emocionals [D] (%)

3,1

40,9

31,0

Anormal – Problemes de
conducta [D] (%)

9,0

52,3

35,7

Anormal – Hiperactivitat
[D] (%)

6,9

52,2

42,9

Anormal – Problemes amb
companys [D] (%)

6,2

61,4

50,0

Anormal – Conducta
prosocial [F] (%)

3,3

4,5

0,0

15,9

26,2

20,5

19,0

Salut percebuda
Regular o dolenta (%)
Salut mental (fortaleses
[F] i dificultats [D])b

Alimentació
No esmorza cada dia abans
de sortir de casa (%)

6,4

15,4

Trastorns crònics
(darrer any)
Otitis de repetició (%)

3,6

Ús de serveis sanitaris
(darrer any)
Servei d’urgències (%)

33,2

36,1

81,4

85,7

Pediatria (%)

86,5

80,3

55,8

36,6
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NENES
Barcelona
classes socials
IV i Va

Equips de
Serveis Socials

Servei de Mediació en Habitatge

1,7

22,9

22,0

Anormal – Escala global de
dificultats [D] (%)

5,1

37,5

25,0

Anormal – Símptomes
emocionals [D] (%)

6,6

47,9

19,5

Anormal – Problemes de
conducta [D] (%)

6,3

27,1

31,7

Anormal – Hiperactivitat
[D] (%)

5,4

25,0

22,5

Anormal – Problemes amb
companys [D] (%)

3,7

52,0

43,9

Anormal – Conducta
prosocial [F] (%)

1,0

2,1

4,9

20,8

22,0

31,9

19,5

Conjunt
Barcelona
Salut percebuda
Regular o dolenta (%)
Salut mental (fortaleses
[F] i dificultats [D])c

Alimentació
No esmorza cada dia abans
de sortir de casa (%)

8,4

14,5

Trastorns crònics
(darrer any)
Otitis de repetició (%)

1,6

Ús de serveis sanitaris
(darrer any)
Servei d’urgències (%)

37,7

43,9

83,0

85,4

Pediatria (%)

88,4

87,4

36,2

45,0

DE: Desviació Estàndard.
a. Només es mostren alguns indicadors, degut al baix nombre de casos per les classes socials IV i V per a la resta
d’indicadors; b. Mesurada amb el qüestionari de fortaleses i dificultats (SDQ), amb quatre escales que mesuren aspectes
negatius de salut mental (símptomes emocionals, problemes de conducta, hiperactivitat i problemes amb els companys,
que es poden sumar en una escala global) i una escala que mesura un aspecte positiu (conducta prosocial).
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