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Marc general i context 1

1.1. Exclusió social

Exclusió residencial en el marc complex de l’exclusió social  
L’exclusió social cal entendre-la sota els paràmetres de dinamisme, subjectivitat, 
multidimensionalitat, heterogeneïtat i estructuralitat. 

En primer lloc, quan parlem que l’exclusió social té un component estructural 
vol dir que les causes últimes d’aquesta interpretació es troben no tant en el 
desenvolupament individual de les persones, les llars, les comunitats o els 
grups socials, sinó més aviat en el fet que determinats factors macro afecten 
la integració social. Es consideren de màxima rellevància tres factors en les 
societats contemporànies: els canvis en el mercat laboral, els canvis que afecten 
les estructures familiars i de convivència i les transformacions vinculades a 
l’estat del benestar. Un altre factor que pot tenir una influència considerable en 
els processos d’exclusió-inclusió són els processos migratoris, que a Espanya 
prenen una importància considerable tenint en compte el procés immigratori 
intens viscut a Espanya i Catalunya durant els últims quinze anys.  

En segon lloc, l’exclusió social també s’entén com un procés dinàmic. En 
contraposició a la idea de desigualtat estàtica, implica la transició dels individus 
i grups en un contínuum que diferencia entre els extrems de l’exclusió i la 
inclusió amb multitud de punts que es troben entre totes dues bandes. En 
aquesta idea de procés, la temporalitat i l’espai suposen aspectes centrals en el 
trànsit entre la inclusió i l’exclusió, entre el centre i la perifèria. Aquesta idea de 
procés té implicacions directes sobre la concepció de les actuacions polítiques 
en matèria d’exclusió. En la mesura que el punt de partida és el contínuum 
inclusió-exclusió es pot considerar la possibilitat de transitar o fer transitar 
la població cap a algun d’aquests extrems mitjançant polítiques públiques 
i programes d’actuació. En el cas que ens ocupa, l’exclusió residencial de la 
població d’ètnia gitana que viu en condicions d’infrahabitatge o barraquisme 
pot ser modificada a través d’accions polítiques adreçades a una integració 
social més àmplia, com per exemple un procés de reallotjament complex que 
incideixi sobre diferents aspectes d’aquesta situació.

En tercer lloc, l’exclusió social també té un component subjectiu que no ha 
de romandre al marge d’aquest raonament i les accions contra l’exclusió. El fet 
d’admetre el component estructural del fenomen no implica la reductibilitat 
de l’exclusió a un marc macroestructural. El component individual també ha 
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de formar part de l’argumentació i de l’acció política. Tenint en compte aquest 
component podrem explicar circumstàncies específiques de fracàs o encert en 
l’acció. Els itineraris d’exclusió responen a factors específics que poden afectar 
de manera diferent la població exclosa. Les situacions d’exclusió responen a 
factors generals (macro) i a factors específics (micro o individuals).

Un quart punt és la consideració de l’exclusió social com un fenomen 
heterogeni que es pot materialitzar en multitud de situacions diverses. 
L’heterogeneïtat de l’exclusió es mostra si atenem la seva intensitat, els 
diferents itineraris recorreguts, les causes i els desencadenants que són al 
darrere del començament d’un procés d’exclusió o la perpetuació d’aquest, o si 
parem atenció a les característiques sociodemogràfiques dels grups afectats 
per l’exclusió. Tots aquests elements que confereixen significat a la concepció 
de l’exclusió com un fenomen heterogeni s’han de tenir en compte a l’hora 
d’entendre i explicar l’exclusió residencial de determinats grups i d’actuar-
hi. En el nostre cas, els individus del col•lectiu sobre el qual s’actua (població 
d’ètnia gitana) comparteixen unes característiques que els diferencien d’altres. 

El seu itinerari d’exclusió és diferenciador i comú al d’altres grups socials, 
algunes de les causes que han desencadenat la seva exclusió residencial són 
particulars, genuïnes, i la intensitat amb la qual la viuen també té les seves 
particularitats. 

Finalment, l’exclusió social és un fenomen multidimensional que implica 
l’allunyament dels espais centrals de la societat. Aquesta separació es 
materialitza en les dimensions econòmiques, polítiques i socials. L’exclusió en 
aquestes dimensions es concreten en els àmbits de l’ocupació, els ingressos, la 
participació política, l’educació, l’habitatge, la salut i els lligams socials, entre 
d’altres. Però el que és més important és la interrelació entre les diferents 
dimensions de l’exclusió, que poden desencadenar itineraris i perfils de 
l’exclusió complexos sobre els quals resulta molt difícil intervenir.

En el cas de la població d’ètnia gitana que viu en situació d’exclusió residencial 
extrema, el problema de l’habitatge només constitueix un dels problemes 
d’una situació molt més complexa que té les seves causes i els seus efectes 
en les dimensions econòmiques, educatives i socials, entre d’altres. Saber com 
es produeixen aquestes relacions és important per poder actuar de cara a la 
inclusió de la població gitana. Accions multidimensionals que responguin a la 
multidimensionalitat de la seva exclusió són cabdals per assolir-ne la integració 
social, utilitzant la residència (el reallotjament) com a factor impulsor del canvi.

L’exclusió residencial, l’exclusió social i la importància de l’habitatge com a 
factor d’integració social

L’exclusió residencial constitueix un dels elements que pot dificultar la 
integració dels individus, les llars, les comunitats o els grups en la societat. 
L’exclusió en l’habitatge es materialitza en dimensions diferents. De la mateixa 
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manera que l’exclusió social és multidimensional, l’exclusió residencial, com 
una de les seves representacions, també té cares diverses i es pot materialitzar 
en els àmbits següents:

•L’accessibilitat econòmica i social a l’habitatge i el seu manteniment 
suposen el factor transversal que incideix en les altres dimensions de 
l’exclusió residencial. L’accés a l’habitatge a Catalunya i Espanya està 
fortament condicionat per un sistema de provisió residencial caracteritzat 
per la propietat amb un pes escàs de l’habitatge en règim de lloguer i de 
la promoció pública d’habitatge (únicament present en moments de crisi 
econòmica i marcat fortament per un concepte econòmic de l’habitatge). 
Altres dificultats en l’accessibilitat radiquen en els aspectes burocràtics i 
documentals, i en aspectes vinculats als prejudicis socials.

•Adequació de l’habitatge als seus residents. L’exclusió residencial es 
pot materialitzar en la inadequació de l’habitatge per motius d’espai 
(amuntegament), o d’inaccessibilitat per les condicions físiques o de salut 
dels habitants. Aquesta inadequació va més enllà de les condicions de 
l’habitatge. Implica que l’entorn proper també hagi de complir uns mínims 
d’acord amb les característiques de la població que ocupa l’habitatge. Així, 
l’adequació s’estén des de l’habitatge, passa per l’edifici, fins a abastar el barri 
o la zona residencial.

•Habitabilitat entesa com les característiques estructurals mínimes amb 
les quals ha de comptar l’habitatge i el seu entorn per poder parlar d’un 
habitatge digne1, amb els criteris que defineix l’ONU (Organització de 
les Nacions Unides) i que en el cas d’Espanya, pel seu desenvolupament 
socioeconòmic, té unes característiques específiques. L’habitatge no s’ha 
d’entendre únicament com a recer, com un sostre sota el qual viure. S’han 
de considerar uns requisits mínims d’acord amb els estàndards de societats 
avançades com la catalana i l’espanyola. Els problemes d’habitabilitat fan 
referència a problemes de tipus estructural, és a dir, aquells que tenen a veure 
amb l’estat de la construcció de l’habitatge i la conservació dels diferents 
habitacles que en conformen l’estructura bàsica. Però també fan referència 
a la manca d’instal•lacions bàsiques com l’electricitat, l’aigua corrent i el 
clavegueram.

Aquests aspectes estructurals s’han d’extrapolar a l’entorn de l’habitatge: 
edifici i barri, fonamentalment. L’entorn ha de tenir un mínim de serveis, així 
com un estat de conservació òptim que impedeixi processos de degradació 
urbanística que poden acabar provocant, alhora, perifèries també socials.

•Finalment, l’habitatge també ha de complir unes condicions mínimes 
d’estabilitat que permetin desenvolupar als seus habitants projectes vitals 
i residencials estables i segurs. Aquesta dimensió de l’exclusió residencial 
està vinculada amb les possibilitats dels individus, les llars, les comunitats 
o els grups socials per mantenir l’habitatge en el qual es viu. La pèrdua de 
l’habitatge pot ser el resultat de processos d’exclusió relacionats amb les 
dificultats econòmiques dels habitants per poder fer front als pagaments 
(hipoteca o lloguer), amb l’expulsió de l’habitatge per problemes vinculats 

1 Més endavant presentarem 
aquesta definició, juntament 
amb altres que han de ser 
considerades per entendre la 
realitat de l’exclusió residen-
cial de la qual parteix aquest 
document.
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amb l’estructura de l’habitatge, amb els propietaris dels habitatges en el 
cas dels lloguers, amb el producte d’operacions públiques de substitució 
d’habitatges o amb actuacions d’execució de planejament urbanístic. Altres 
processos no relacionats amb la dimensió residencial també poden provocar 
la pèrdua de l’habitatge, com ara la pèrdua de lligams socials vinculats a 
processos de separació o divorci o la pèrdua de la feina, que pot implicar 
una davallada dels ingressos familiars que acabin impedint el pagament de 
la hipoteca o del lloguer. En definitiva, els processos de pèrdua de l’habitatge 
poden ser complexos, sense tenir una causa única ni direcció.

Totes les dimensions que defineixen l’existència d’exclusió residencial no estan 
interrelacionades i en poden ser la causa o el resultat, com hem explicat. Però, 
alhora, un procés d’exclusió residencial pot ser també la causa o el resultat 
d’altres processos d’exclusió social. La crisi econòmica actual ens mostra com 
l’exclusió en l’àmbit laboral (pèrdua de feina) pot provocar l’exclusió econòmica 
(baixada d’ingressos i pobresa) i l’inici d’un procés d’exclusió residencial 
(impossibilitat de fer front als pagaments de la hipoteca o el lloguer i expulsió 
definitiva de l’habitatge). D’altra banda, l’exclusió residencial pot ser l’element 
que impedeixi la inclusió social. Un cas paradigmàtic és com la població pot ser 
exclosa de determinades feines en funció de la localització de la seva residència 
(estigmatització territorial), la qual cosa determina el nivell d’ingressos, fins i 
tot la integració laboral d’aquestes persones i la seva sortida de la pobresa. Però 
també un cost excessiu de l’habitatge (dimensió de l’accessibilitat econòmica) 
pot repercutir en altres dimensions de l’exclusió, com ara l’educació o la salut.

En aquest sentit, l’habitatge ha de ser considerat com un element capital 
d’integració social. És d’importància vital en el cas que ens ocupa aquí, ja que 
pot funcionar com a element d’activació de la integració social de la població 
d’ètnia gitana. La seva integració residencial, però, ha d’anar acompanyada 
d’altres elements que permetin la superació de les altres exclusions, ja que 
l’actuació sobre una dimensió única (en aquest cas, l’habitatge) ha de ser 
reforçada amb la participació en el mercat laboral i el sistema educatiu. Les 
experiències que més tard presentarem mostren com les actuacions parcials 
acaben tenint resultats incomplets i es mostren com a programes inacabats 
difícilment sostenibles a llarg termini, destinats a reproduir el fenomen que 
miren d’eradicar. 

Les polítiques d’habitatge

Més enllà de la multicausalitat que hi ha en el rerefons personal i familiar de 
l’exclusió residencial, hi ha la forma com al nostre país s’han estructurat les 
polítiques d’habitatge. En aquest sentit, no s’ha legislat suficientment per a la 
regulació legal del mercat de l’habitatge i del servei públic d’habitatge per tal de 
garantir-hi el dret, de la mateixa manera que s’han regulat un mercat i un servei 
públic d’educació o un mercat i un servei públic de salut. En els anys vuitanta, 
els preus del mercat lliure i els del protegit eren gairebé iguals. Durant molts 
anys, les polítiques d’habitatge han estat bàsicament una activitat de foment i 
de regulació de l’activitat privada de promoció d’habitatges. Són les polítiques 
de foment per al sector que es portaven a terme a través d’ajudes als promotors 
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i els compradors. No s’ha treballat per garantir l’accés generalitzat a l’habitatge, 
sinó per a la promoció del mercat immobiliari com a motor econòmic.

S’ha generat així, de manera general i especialment per a les classes mitjanes, 
la consideració de l’habitatge com a inversió, i no com un dret, com un bé d’ús.
La intervenció pública sobre el mercat ha estat baixa, i gairebé sempre, temporal. 
La despesa social directa en matèria d’habitatge s’ha mantingut molt per sota 
de la mitjana europea (un 1% del PIB enfront d’un 3% i un 4% del PIB en la 
Unió Europea de quinze països). Entre 1956 i 2007, com a mínim, les polítiques 
públiques s’han caracteritzat per la privatització de les plusvàlues generades 
per l’urbanisme públic, i en l’última dècada, per un procés especialment de 
desregulació del sòl, que el 1998 va passar a declarar-se urbanitzable de manera 
gairebé generalitzada. També la política fiscal ha afavorit obertament l’accés 
a l’habitatge en propietat i no en lloguer. En tot cas, l’aposta per l’habitatge 
protegit ha estat efímera, i s’ha caracteritzat per l’establiment de terminis de 
desqualificació més aviat breus i per un ràpid retorn dels immobles al mercat 
lliure. 

A començaments dels anys vuitanta, els mercats hipotecaris es van desregular, 
la qual cosa, juntament amb la desaparició progressiva del crèdit públic, ha estat 
un factor essencial per al sobreendeutament de les famílies. L’endeutament 
privat, en realitat, ha operat com un succedani del no-reconeixement pràctic 
del dret a l’habitatge. Davant l’absència d’un servei públic d’habitatge, com a 
mínim similar al de sanitat o al d’educació, l’accés al crèdit barat i la promesa 
d’una pujada indefinida dels preus han ocupat el lloc que hauria d’haver 
correspost a una construcció progressiva d’un dret a l’habitatge universal i 
exigible.  

A diferència d’altres països europeus, les polítiques públiques espanyoles s’han 
orientat també a la promoció de l’habitatge nou abans que a la rehabilitació i 
la regeneració urbanes. Durant els anys d’auge del boom immobiliari, s’han 
arribat a construir en un any més habitatges que a tot el Regne Unit, França 
i Alemanya. Mentrestant, l’habitatge buit ha romàs com un fenomen normal, 
amb el qual calia conviure2.  Amb això s’han generat també processos relatius 
de segregació especial. L’absència d’un sistema de finançament local adequat 
també ha incentivat la venda de sòl públic i l’aparició de casos sonats de 
corrupció lligats a un tipus específic de municipalisme i d’empresariat, sobretot 
en algunes àrees. El 2006, el relator especial de les Nacions Unides sobre el 
dret a l’habitatge, Miloon Kothari, va situar el panorama espanyol al límit de 
l’emergència pel que fa a l’habitatge.

En l’àmbit autonòmic, on se centren les competències principals en matèria 
urbanística i d’habitatge, s’han produït innovacions importants, de la mateixa 
manera que a l’àmbit estatal. El dret a l’habitatge ha estat reconegut en 
diferents estatuts d’autonomia, com el català (article 26) o l’andalús (article 
25), al costat d’altres drets i principis rectors susceptibles de ser llegits en 
clau urbana. S’han fet algunes iniciatives per a la mobilització de l’habitatge 
buit que, a canvi d’algunes garanties als propietaris, permetia destinar pisos de 
lloguer a col•lectius vulnerables i a preus inferiors als del mercat. Així mateix, 
va propiciar una diversificació important de les modalitats d’accés a l’habitatge. 

2. Gerardo Pisarello, op. cit. a 4.
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El 2007 es va aprovar la Llei pel dret a l’habitatge, la primera, en realitat, a 
considerar l’habitatge com un dret i no com una política pública simple. 
Inspirada en part en l’LSRU francesa, la llei catalana va introduir principis com 
els de barreja social i solidaritat urbana. D’altra banda, va establir un registre 
únic de sol•licitants d’habitatge protegit i va consagrar un procediment 
complex d’expropiació de l’usdefruit per a habitatges abandonats de manera 
permanent i injustificada. 

En realitat, tant les iniciatives produïdes en l’àmbit estatal com algunes 
d’autonòmiques han introduït canvis normatius rellevants en relació amb les 
polítiques heretades. No obstant això, el seu abast concret ha estat limitat. Tal 
com va constatar en el seu moment, la nova relatora de les Nacions Unides 
per al dret a un habitatge digne i adequat, Raquel Rolnik, l’esclat de la crisi de 
2008 ha paralitzat moltes de les iniciatives més garantistes i ha agreujat els 
trets més patològics del model anterior. Les disposicions clau que facilitaven 
l’especulació, com els criteris de valoració del sòl, s’han mantingut. 

A la pràctica, les polítiques fiscals i les inversions per aconseguir aquests 
objectius han estat mínimes, si no inexistents. La majoria de les administracions 
han concentrat els seus esforços a reduir el dèficit retallant les ajudes en matèria 
d’habitatge i reactivant el sector de la construcció. Bona part de les agències de 
mediació per al lloguer -començant per l’estatal- han mostrat resultats pobres. 
Un nombre considerable d’habitatges construïts en els últims anys romanen 
inutilitzats, estan aturats o han passat a les mans de les entitats finan¬ceres, 
sense que s’hagi fet gaire per mobilitzar aquest estoc. En l’àmbit estatal, no sols 
no s’ha escomès la regulació imprescindible del mercat hipotecari, sinó que, a 
més, s’han tolerat els abusos de la banca i s’han accelerat la privatització i la 
concentració del sistema financer. Han faltat polítiques fiscals més decidides 
a favor del lloguer o contra l’abandó perllongat i injustificat d’habitatges i 
immobles, sobretot en les zones on hi ha una demanda residencial forta. D’altra 
banda, en un país en el qual l’habitatge social de lloguer no arriba a l’1% del 
total del parc, s’ha plantejat una desregulació forta de la Llei d’arrendaments 
urbans amb l’objectiu de facilitar els desnonaments. 

Cap d’aquestes actuacions, en tot cas, no contribueix a la construcció del dret a 
l’habitatge com un dret subjectiu, com a serveis d’allotjament de qualitat i com a 
instrument de democratització de la vida urbana. Per contra, el pes desmesurat 
adquirit per alguns poders financers i econòmics s’ha convertit en obstacle 
vers l’articulació d’un dret autèntic a ciutats, pobles i barris sostenibles, que 
comporta perdre’n el paper de cohesionador social.

Amb tot, cal admetre que s’ha consolidat l’experiència en l’aplicació de 
sistemes nous de diversificació dels recursos per a l’accés a l’habitatge, com per 
exemple, la intermediació per al lloguer, la gestió pública d’habitatges privats 
que se cedeixen per llogar, la incorporació en la gestió d’ONG (organització no 
governamental) com a tutores de processos d’inclusió a partir de l’accés a un 
habitatge, els pisos d’inclusió social i l’aplicació del concepte de lloguer just. 
L’impacte, però, d’aquestes experiències no sols és encara molt minoritari, sinó 
que, a més, no pal•lien l’impacte social dels desallotjaments generats per la 
crisi.
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1.2. La definició de l’habitatge com a dret dels organismes internacionals. 
Alguns textos legals de referència

La presència i la definició de l’habitatge com a element essencial de la vida 
de les persones ha estat una realitat a partir de la segona meitat del segle 
XX. Els organismes internacionals, principalment l’ONU amb la Declaració 
universal de drets, van dotar l’habitatge d’aquesta categoria. Posteriorment, 
i arran d’aquesta categorització, altres organismes internacionals com ara la 
Unió Europea (UE) i el Consell d’Europa (CE) van afegir a aquest concepte de 
l’habitatge alguns dels seus textos més rellevants. L’objectiu d’aquest apartat 
és presentar succintament quines són les concepcions del dret a l’habitatge 
d’aquestes institucions, tenint en compte alguns dels seus textos legals de 
referència.

L’habitatge adequat segons l’ONU

Les Nacions Unides va ser la primera institució de caire internacional que va 
parlar del dret a l’habitatge. Ho va fer a partir del conjunt legal de la Carta 
internacional de drets humans integrada per tres textos: la Declaració universal de 
drets humans de 1948, el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals 
(PIDESC) de 1966, i el Pacte internacional de drets civils i polítics (PIDCP) 
de 1966. A aquest últim s’hi han d’afegir dos protocols optatius: l’Observació 
general número 4 sobre el dret a un habitatge adequat i l’Observació general 
número 7 sobre els drets a un habitatge adequat (desallotjaments forçats).

La Declaració universal de drets humans, adoptada per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides el 1948, fixa l’habitatge com un dels drets bàsics3 que permet 
gaudir d’un nivell de vida adequat a qualsevol ésser humà, juntament amb 
altres drets com ara la salut, el benestar, l’alimentació o l’assistència mèdica. El 
dret a l’habitatge, així com els altres, no sols és aplicable als individus, sinó que 
implica l’extensió a les seves famílies. 

Així doncs, la consideració de l’habitatge com un dret ha estat ratificada per 
dos textos posteriors com són el PIDESC i el PIDCP, ambdós de 1966, i les 
observacions 4a i 7a d’aquest últim. En aquests quatre textos es recullen la 
consideració de l’habitatge com a dret fonamental i el compromís dels estats 
signants per buscar la millor manera d’aconseguir fer efectiu aquest dret, 
entre d’altres. Aquesta cerca es farà a partir de les polítiques d’habitatge com a 
instrument principal per aconseguir fer efectiu el dret a l’habitatge. El Comitè 
de Drets, Econòmics, Socials i Culturals vetlla per aquest compromís i la seva 
pràctica. La idea de nivell de vida adequat en els textos legals presentats ha 
implicat que l’ONU definís el concepte d’habitatge adequat, que ha suposat 
determinar uns estàndards bàsics que permeten definir un habitatge dintre 
d’aquests paràmetres d’idoneïtat. Va ser en l’Observació general 4 sobre el dret 
a un habitatge adequat on es van plasmar les condicions mínimes amb les quals 
ha de comptar un habitatge per poder considerar-lo adequat i fer efectiu el 
mateix dret. Aquestes condicions són: seguretat en la tinença d’allotjament, 
disponibilitat de serveis, materials i infraestructures, habitatge assequible, 

3  El punt 1 de l’article 25 de 
la Declaració exposa: “Tota 
persona té dret a un nivell 
de vida que asseguri, per a 
ell i la seva família, la salut, 
el benestar, especialment 
quant a alimentació, vestit, 
habitatge, assistència mèdica i 
els serveis socials necessaris; 
també té dret a la segure-
tat en cas d’atur, malaltia, 
incapacitat, viduïtat, vellesa o 
altres manques de mitjans de 
subsistència independents de 
la seva voluntat”.  
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salubre, accessible, ubicat en un espai idoni i construït i assentat, tot 
respectant les especificitats culturals.

Posteriorment, Miloon Kothari, antiga relatora de l’ONU per un habitatge 
adequat, va acabar de perfilar les característiques bàsiques que han de definir 
un habitatge adequat. En són 17 i són de compliment obligat si es vol considerar 
un habitatge sota el paradigma de l’adequació: gaudi d’un entorn sa; seguretat 
jurídica en la tinença; accés als béns i serveis públics; accés a la terra, 
l’aigua i altres recursos naturals; assequibilitat; habitabilitat, dins i fora 
de l’habitatge; accessibilitat física; ubicació que faciliti l’accés i la connexió 
amb el lloc de treball; adequació cultural; protecció de desnonaments i 
desallotjaments; accés a la informació, disposant de dades i documents que es 
puguin entendre fàcilment; participació a partir d’una informació adequada; 
reallotjament i indemnització; dret a la vida privada i a la seguretat física; 
accés als recursos judicials i d’altre tipus; educació i rehabilitació; absència 
de violència contra la dona.

Tots aquests elements han d’estar presents quan una persona o família 
tracta de cobrir les seves necessitats residencials i ens permetrien parlar 
no sols del dret a l’habitatge, sinó dels drets residencials en sentit ampli. 
Aquesta perspectiva és pròpia d’una visió de la realitat diversa mundial, la 
qual atén l’ONU, i que, en el nostre cas, es mostra especialment rellevant per 
les característiques específiques d’una part de la població gitana, que viu en 
condicions de marginalitat i exclusió extremes.

Altres textos legals de l’ONU de rellevància especial per a la població gitana. 
Els convenis i les convencions

L’ONU va desenvolupar altres textos i pactes internacionals que miraven 
de protegir els drets de col•lectius específics que compten amb un grau de 
vulnerabilitat considerable. Així sorgeixen els convenis internacionals contra la 
discriminació racial4,  contra la discriminació de la dona5,  per garantir els drets 
dels infants6, i les convencions sobre l’Estatut dels refugiats7 i per protegir els 
drets dels immigrants i els seus familiars8. 

Aquests textos parlen directament de garantir i fer efectiu el dret a l’habitatge 
per a aquests col•lectius i protegir-los contra qualsevol forma de discriminació. 

És remarcable aquesta particularització de la protecció dels drets des de la 
perspectiva que ens ocupa en aquest document. La realitat de la població 
gitana exclosa residencialment implica que, a banda de no fer-se efectiu el dret 
a l’habitatge, s’estan passant per alt els drets de col·lectius específics com el de 
les dones, els nens i els immigrants. En la seva especificitat, aquests col•lectius 
estan veient omesos els seus drets residencials, no tan sols des de la perspectiva 
individual, sinó també des de la perspectiva de ser dona, nen o immigrant.

4. Conveni internacional per 
eliminar totes les formes de 
discriminació racial, de 1965.

5. Conveni sobre l’eliminació 
de totes les formes de dis-
criminació contra la dona, de 
1979.

6. Conveni sobre els drets dels 
infants, de 1989.

7. Convenció sobre l’Estatut 
dels refugiats, de 1951.

8. Convenció internacional 
sobre la protecció dels drets 
de tots els treballadors im-
migrants i els seus familiars, 
de 1990.
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El dret a l’habitatge a la UE

La UE no té competències en matèria d’habitatge, cosa que no ha impedit que 
en alguns dels seus principals textos legals i institucions es mostri partidària 
de lluitar per la igualtat social i contra l’exclusió social i la pobresa. Cal 
destacar la Carta de drets fonamentals de la UE, les diferents declaracions del 
Parlament Europeu i de la Comissió Europea, així com la legislació europea. 
Les declaracions del Parlament i de la Comissió i la legislació són especialment 
importants, ja que se centren en la situació de la població gitana respecte a 
l’habitatge.

El Parlament Europeu presenta en diferents resolucions la seva preocupació per 
la situació d’exclusió residencial viscuda per la població gitana arreu d’Europa. 
En aquestes resolucions reclamen als estats membres de la Unió la lluita 
contra la discriminació que pateix aquest col•lectiu per accedir a l’habitatge, 
així com la posada en pràctica de mesures que milloren les seves condicions 
residencials. Aquesta millora s’hauria d’aconseguir –proposa el Parlament– 
mitjançant el reconeixement en la legislació dels països del dret a un habitatge 
digne, l’adopció de programes integrals per millorar les condicions de vida i 
d’allotjament dels barris on es concentra la població d’ètnia gitana, i el treball 
per la dotació de serveis bàsics mínims dels assentaments.

La Comissió, per la seva banda, ha treballat també per aconseguir més igualtat 
en la realitat residencial. A través dels Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER), s’ha destinat una part important del finançament europeu 
adreçat a aconseguir la millora del parc residencial existent i del teixit urbà 
(rehabilitació). Però han estat especialment rellevants els fons destinats a la 
millora de les infraestructures socials i econòmiques dels països i les regions 
amb població gitana. 

També la legislació europea ha focalitzat part dels seus esforços a intentar 
millorar les condicions residencials. Cal destacar dues directives: la Directiva 
d’igualtat racial9 i la Directiva de gènere10.  Totes dues defensen la igualtat de 
tracte independentment de l’origen ètnic (o racial) i el gènere.

Com a cloenda d’aquesta part, considerem important destacar que les referències 
a la població gitana i la seva integració residencial formen la part central de la 
defensa dels drets (no tan sols) residencials de la UE. Posteriorment, veurem 
en detall que la presència de la qüestió gitana a Europa ha anat evolucionant al 
llarg del temps fins a assolir la integració en l’agenda europea. 

L’habitatge protegit com a dret des del Consell d’Europa

El Consell d’Europa és una institució continental que no pertany a la UE. Es 
tracta d’una organització que aplega estats europeus i que té com a objectiu 
principal protegir els drets humans. La seva constitució va ser el 1949, també 
data de la redacció del Conveni europeu de drets humans. Com a institució 
garant dels drets es va crear el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Dos textos tenen rellevància pel que fa a la categorització de l’habitatge com 

9. Directiva 2000/43/CE 
del Consell, de 29 de juny, 
relativa a l’aplicació del prin-
cipi d’igualtat de tracte de les 
persones independentment del 
seu origen racial o ètnic.

10. Directiva 2004/113/CE del 
Consell, de 13 de desembre, 
per la qual s’aplica el principi 
d’igualtat de tracte entre ho-
mes i dones en l’accés a béns 
i serveis i el seu subminis-
trament.
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a dret, a banda del Conveni –que no parla explícitament de l’habitatge com a 
dret en cap de les seves disposicions. D’una banda, hi ha el Conveni europeu 
de drets humans i les llibertats fonamentals de 1950. Els dos textos en realitat 
en són un: la Carta social europea que va ser revisada el 1996, trenta-cinc anys 
després. En aquest document hi ha dos articles que reconeixen, de manera més 
o menys explícita, l’habitatge com un dret, especialment l’article 31. L’article 30 
d’aquesta mateixa Carta parla de manera indirecta d’aquest dret i el vincula a la 
lluita contra l’exclusió social i la pobresa. L’accés a l’habitatge en condicions de 
dignitat representa un element bàsic (entre d’altres) per aconseguir la integració 
social plena i evitar o revertir processos d’exclusió social, i els estats signants 
estan obligats a promoure mesures en aquest sentit. Cal apuntar aquí que, tot 
i comptar amb Espanya com un dels estats firmants de la Carta, no passa el 
mateix amb el Protocol addicional, que preveu un sistema de reclamacions 
col•lectives que es va aprovar el 1995. Això implica que l’obligatorietat que 
imposa l’article 30 no és aplicable al cas espanyol.

1.3. El dret a l’habitatge a Espanya. Legislació marc de l’Estat i les 
Comunitats Autònomes 

El dret a l’habitatge ha estat objecte d’actuacions significatives en la cerca 
de la seva efectivitat. Les comunitats autònomes han estat les impulsores 
principals del desenvolupament d’aquest dret mitjançant noves legislacions 
i polítiques d’habitatge específiques. Aquestes iniciatives són el resultat, en 
part, del desenvolupament del concepte en l’àmbit internacional, però també 
del marc legislatiu general present a l’Estat espanyol. La base d’aquestes noves 
normatives i polítiques consten a la Constitució espanyola, on es reconeix el 
dret a l’habitatge en l’article 4711. 

El dret explicitat en la Constitució depèn de les lleis que el desenvolupin, tant 
en l’àmbit estatal com en el de les comunitats autònomes. La problemàtica 
residencial en les seves diferents vessants va incorporar-se a l’agenda política 
de l’Estat, fins i tot amb la creació d’un ministeri propi i amb l’aprovació del Plan 
estatal de la vivienda. Les comunitats autònomes s’han mostrat especialment 
actives en aquest aspecte i en la dècada passada van aprovar legislacions i plans 
d’habitatge destinats a fer efectiu aquest dret. Catalunya, País Basc i Andalusia 
han estat les comunitats que han cercat la resolució de la problemàtica 
residencial amb més determinació. Determinació que es va materialitzar a 
través de nova legislació, nous plans i programes, tots capdavanters per a la 
consecució de l’efectivitat del dret a l’habitatge. 

Tot seguit presentarem com aquestes comunitats han avançat en l’efectivitat 
del dret a l’habitatge a través de diferents marcs normatius. Presentarem com 
han concebut aquesta efectivitat i, sobretot, com es concep el dret a l’habitatge. 
En un segon apartat, pararem atenció sobre les polítiques d’habitatge a través 
de les quals es desenvolupen els marcs normatius generals. Dedicarem una 
atenció especial a la realitat catalana, i oferirem referències menors a les altres 
comunitats autònomes de referència: el País Basc i Andalusia.

11. Segons l’article 47 de la 
Constitució espanyola: “Tots 
els espanyols tenen dret a 
un habitatge digne i adequat. 
Els poders públics han de 
promoure les condicions 
necessàries i establir les 
normes pertinents per efectiu 
aquest dret, i han de regular 
la utilització del sòl d’acord 
amb l’interès general per tal 
d’impedir l’especulació. La co-
munitat ha de participar en les 
plusvàlues que generi l’acció 
urbanística de les entitats 
públiques”.
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El dret a l’habitatge a Catalunya

La primera dècada del segle XX ha servit a Catalunya per avançar en matèria 
de legislació residencial i aconseguir fites especialment notables. Aquest 
desenvolupament ha permès convertir Catalunya en una de les regions més 
avançades de tot l’Estat en matèria d’habitatge. Quatre normatives aprovades 
en aquest període defineixen actualment la concepció de l’habitatge com a dret: 
l’Estatut d’autonomia de 200612,  la Llei del dret a l’habitatge de 200713 i la Llei 
de serveis socials de 200714. 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el dret a un habitatge digne a 
totes les persones que no disposin de recursos suficients per accedir-hi.  Això 
no obstant, i de la mateixa manera que passa amb la Constitució espanyola, el 
dret implica l’establiment i la implementació de mesures específiques per fer 
efectiu aquest dret. Per tant, l’Estatut presenta la problemàtica, defineix el dret 
i després són les lleis les que ho impulsen.

En aquest sentit, ha estat la Llei del dret a l’habitatge el marc normatiu de més 
rellevància de desenvolupament de l’Estatut en l’àmbit residencial. D’aquesta 
Llei cal destacar dos articles clau que defineixen les línies d’interpretació i 
actuació del dret a l’habitatge i el perquè del seu caràcter innovador. D’una banda, 
hi ha el concepte del’habitatge i el seu proveïment en condicions de dignitat i 
adequació –condicions també esmentades a l’article 47 de la Constitució i en 
línia amb la idea d’habitatge adequat preconitzada per l’ONU– sota la idea de 
servei d’interès general16.  I, de l’altra, s’estableix que tots els ciutadans tenen la 
possibilitat d’exigir el compliment de la legislació i les mesures adoptades en 
matèria d’habitatge i planejament urbanístic17.  Sens dubte, aquestes idees es 
mostren trencadores en el panorama legislatiu residencial a Espanya i suposen 
obrir camins cap a una efectivitat més notable d’aquest dret. 

L’aprovació de la Llei de serveis socials, en la qual es preveuen recursos 
residencials com ara els serveis socials bàsics destinats a l’acolliment residencial 
d’urgència i el servei de residència temporal per a persones adultes en situació 
de marginació, representa un altre element de garantia del dret a l’habitatge. 
Suposa fer efectiu el dret a l’habitatge, però es tracta d’una efectivitat temporal 
que mira de resoldre una situació extraordinària. També hi ha recursos 
especialitzats destinats a col•lectius específics, com ara nens, persones grans, 
discapacitats, persones amb malalties mentals, persones amb VIH/sida i dones.

En resum, de la presència del dret a l’habitatge en la normativa catalana, s’ha 
de destacar el salt de la primera dècada del segle XXI que ha situat Catalunya 
al capdavant dels territoris que defensen de manera més efectiva el dret a 
l’habitatge. El País Basc primer i Andalusia després, juntament amb Catalunya, 
són les altres regions que han aprovat legislacions destinades a garantir el 
dret de la població a gaudir d’un habitatge digne i adequat, com estableix la 
Constitució, però anant més enllà del que aquesta dicta.

12. Estatut d’autonomia de 
Catalunya de 2006.

13. Llei 18/2007, del 28 de des-
embre, del dret a l’habitatge. 

14. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, 
de serveis socials.

15. L’Estatut d’autonomia 
estableix en l’article 26 sobre 
drets en l’àmbit de l’habitatge: 
“Les persones que no disposin 
de recursos suficients tenen 
dret a accedir a un habitatge 
digne, per la qual cosa els 
poders públics han d’establir 
per llei un sistema de mesures 
que garanteixi aquest dret, amb 
les condicions que determinin 
les lleis”.

16. La Llei 18/2007, del dret 
a l’habitatge, estableix en el 
punt 1 de l’article 47 que: 
“El conjunt d’activitats 
vinculades amb el proveï-
ment d’habitatges destinats a 
polítiques socials es configura 
com un servei d’interès general 
per assegurar un habitatge 
digne i adequat per a tots els 
ciutadans.”

17. La Llei 18/2007, del dret 
a l’habitatge, estableix en el 
seu article 6 que: “Tots els 
ciutadans, en exercici de l’acció 
pública en matèria d’habitatge, 
poden exigir davant els òrgans 
administratius i davant la ju-
risdicció contenciosa adminis-
trativa el compliment de la le-
gislació en matèria d’habitatge 
i de les disposicions i les 
mesures que s’estableixen del 
planejament urbanístic referi-
des a l’habitatge”. 
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El dret a l’habitatge en altres comunitats autònomes i les polítiques d’habitatge: 
País Basc i Andalusia

Considerem adient esmentar, tot i que sigui breument, algunes experiències 
també capdavanteres a altres comunitats autònomes en el desenvolupament 
del dret a l’habitatge en el marc normatiu residencial. Molt recentment, el País 
Basc, alhora que Catalunya i Andalusia, han contribuït al reconeixement del 
dret a l’habitatge a través de legislacions marc pioneres. 

En el cas del País Basc són dues les legislacions que donen forma al dret 
a l’habitatge. En primer lloc, hi ha la Llei del sòl i urbanisme de 2006, i la 
posterior la Llei d’habitatge aprovada pel Govern basc el passat 31 de maig 
de 2012. Mentre que la  primera estava focalitzada en la generació d’un parc 
alternatiu permanent d’habitatge públic, la segona aborda el dret a l’habitatge i 
li dóna continguts concrets. Cal dir que encara no té rang de llei -és un projecte- 
i s’ha d’esperar que el Parlament basc l’aprovi definitivament. D’aquest 
projecte caldria destacar, fonamentalment, la definició que es fa del dret a 
l’habitatge digne en l’article 6 que passa a tenir caràcter subjectiu, cosa que 
implica la possibilitat de la ciutadania d’exigir a les institucions responsables 
-ajuntaments, en primer lloc, i el Govern basc, en el cas que els primers no 
puguin- la satisfacció d’aquest dret18. 

El Parlament andalús, per la seva banda, va aconseguir aprovar la Llei reguladora 
del dret a l’habitatge l’any 2010, que va en la línia definida per les lleis catalana 
i basca. De la mateixa manera que el projecte de llei del Govern basc, la 
llei andalusa estableix la subjectivitat del dret a l’habitatge, fet que permet 
l’exigència que aquest dret el facin efectiu els ciutadans a les administracions 
públiques competents -ajuntaments i comunitat19. 

18. El Projecte de llei de garantia del dret ciutadà a un habitatge digne estableix en l’article 6 el següent: 
“1) La ciutadania basca, sempre que compleixi els requisits exigits als articles del 52 al 54 d’aquesta Llei, 
té dret a exigir als ajuntaments la satisfacció directa del seu dret ciutadà a accedir en un habitatge digne. 
2) Quan un ajuntament no doni satisfacció al dret a accedir a un habitatge digne d’una persona concreta, 
aquesta podrà dirigir-se al Govern basc per exigir la satisfacció subsidiària del dret esmentat. 3) Els ajun-
taments i el Govern basc han d’articular les polítiques que condueixin a garantir el gaudiment ciutadà del 
dret a accedir en un habitatge digne i, d’entre aquestes, molt especialment, les que regula aquesta Llei. 4) 
Les polítiques esmentades han de satisfer de forma integral les necessitats ciutadanes d’habitatge abans 
de l’1 de gener de 2012 a través, almenys, d’algun dels mecanismes següents: a) l’accés a un allotjament 
dotacional de lloguer; b) l’accés a un habitatge de protecció pública de lloguer; c) l’accés a un programa 
públic de mobilització d’habitatge buit cap al lloguer protegit; d) la subvenció del lloguer d’un habitatge 
lliure, en les condicions socials i econòmiques que reglamentàriament es determinin. 5) En tots els su-
pòsits anteriors, el lloguer que sufragui la ciutadania no podrà ser superior al 30% dels seus ingressos, 
calculats tal com reglamentàriament es determini. 6) Superat l’1 de gener de 2012, la ciutadania, en el 
cas d’impossibilitat efectiva d’accés a un habitatge digne en les condicions descrites abans, pot exigir 
judicialment l’efectivitat d’aquest dret. 7) En el cas de les persones afectades per la Llei de prestació com-
plementària d’habitatge, la satisfacció de la necessitat d’habitatge s’ha de produir des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, sense que regeixi el termini de cinc anys de l’apartat anterior.”  

19. La Llei 1/2010, de 8 de març, reguladora del dret a l’habitatge a Andalusia, estableix en l’article 1 el 
següent: “La present Llei té per objecte garantir, en l’àmbit de la Comunitat Autònoma d’Andalusia i a 
l’empara del que preveu l’article 56.1 de l’Estatut d’autonomia per a Andalusia, el dret constitucional i 
estatutari a un habitatge digne i adequat, del qual són titulars les persones físiques amb veïnat adminis-
tratiu en la Comunitat Autònoma d’Andalusia en les condicions que s’hi estableixen”.

Posteriorment, en l’article 5 exposa el deure de les administracions andaluses de fer efectiu el dret: “Les 
administracions públiques andaluses, en l’àmbit de les seves competències, i a través dels instruments 
i les mesures que estableix aquesta Llei, estan obligades a fer efectiu l’exercici del dret a l’habitatge...”.
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El dret a l’habitatge en els plans d’habitatge. La lluita contra l’infrahabitatge i 
l’eradicació del barraquisme 

L’efectivitat del dret a l’habitatge té una transició efectiva del marc general 
legislatiu cap als plans d’habitatge i com aquests s’implementen. La legislació 
general, els plans d’habitatge i les altres mesures específiques de suport al 
finançament mitjançant la política fiscal, constitueixen l’entramat general 
que defineixen les polítiques d’habitatge a través de les quals l’habitatge pot 
esdevenir dret efectiu.

Els plans d’habitatge han treballat sobre les formes de resoldre els processos 
d’exclusió residencial extrema que afecten bona part de la població d’ètnia gitana, 
per mirar de fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequat. Aquí presentarem 
dues incursions en aquesta matèria. D’una banda, el Pla d’habitatge estatal 
2009-201220  i, d’una altra, el Pacte nacional per a l’habitatge de Catalunya 
2007-2016. Primer, des d’una visió general, estatal dels plantejaments en la 
lluita contra l’infrahabitatge i l’eradicació del barraquisme i, segon, des d’una 
visió més particular i centrada en el marc regulador en el qual s’ha d’inscriure 
qualsevol acció de provisió d’habitatge digne a col•lectius exclosos.

L’últim Pla d’habitatge estatal que encara està actiu presenta per primera vegada 
en un text d’aquest tipus l’eradicació de l’infrahabitatge i el barraquisme com un 
dels objectius del Pla21.  És aquí on radica la seva rellevància. Això no obstant, i 
a pocs mesos de la finalització de l’execució del Pla, es pot dir que els resultats 
definitius han estat decebedors, possiblement condicionats per la situació 
de crisi econòmica greu per la qual travessa l’Estat. Tanmateix, la proposta 
implicava la creació d’un programa d’ajuts per a l’eradicació del barraquisme 
que estava basada essencialment en el reallotjament de les famílies residents 
en aquests assentaments22. 

Anteriorment, el 8 d’octubre de 2007, Catalunya ja havia inclòs la lluita contra 
l’infrahabitatge i el barraquisme com un dels seus objectius principals per 
combatre l’exclusió residencial. El dret a l’habitatge definit a la Llei del 2007 
tenia en aquest pacte la base per al seu desenvolupament, no sols a partir de la 
Llei, pròpiament dita, sinó dels decrets que la dotarien de més cos normatiu i 
específic. 

A partir d’una diagnosi de les necessitats residencials, defineix la seva actuació 
en cinc camps entre els quals té una presència específica l’infrahabitatge. 
Segons el punt 5 del Pacte, un dels reptes de Catalunya durant el seus deu anys 
de vigència és “garantir un allotjament digne i adequat a les llars mal allotjades 
mitjançant l’eradicació del fenomen dels sense sostre, la sobreocupació dels 
habitatges i l’infrahabitatge23”. 

Els objectius definits per assolir aquest repte són dos: d’una banda, eradicar 
el fenomen dels sense sostre i, d’altra banda, garantir un habitatge digne 
als col•lectius mal allotjats. Les accions específiques que han de permetre 
solucionar aquestes problemàtiques són l’ampliació de la xarxa d’habitatges 
d’urgència i l’eradicació de la sobreocupació i els infrahabitatges. 

20. Reial decret 2066/2008, 
de 12 de desembre, pel qual es 
regula el Pla estatal d’habitatge 
i rehabilitació 2009-2012.

21. Entre els objectius del Pla, 
el punt 8 estableix: “Reforçar 
l’activitat de rehabilitació i 
millora del parc d’habitatges 
ja construït, singularment en 
aquelles zones que presenten 
més elements de debilitat, com 
són els centres històrics, els 
barris i els centres degra-
dats o amb edificis afectats 
per problemes estructurals, 
els nuclis de població en el 
medi rural, i contribuir, amb 
les altres administracions, a 
l’eradicació de l’infrahabitatge i 
el barraquisme”. 

22. El Pla defineix barraquisme 
com: “[...] l’assentament pre-
cari i irregular de població en 
situació o risc d’exclusió social, 
amb deficiències de salubritat 
greus, amuntegament dels seus 
habitants i condicions de se-
guretat i habitabilitat molt per 
sota dels requeriments mínims 
acceptables”. 

23. Segons el Pacte, el repte 5 
“fa front a les situacions de 
clara exclusió social motivades 
per la no-disponibilitat d’un 
habitatge propi, o per la 
no-disposició d’un habitat-
ge digne, ja que s’entén que 
estan en aquestes situacions 
les persones sense sostre, 
és a dir, les persones que no 
disposen d’un domicili, les 
que viuen al carrer, les que 
viuen en infrahabitatges, les 
que comparteixen habitatges 
amuntegadament (sobreocupa-
ció), les que han estat víctimes 
d’un desnonament injustificat, 
les separades amb recursos 
escassos, les víctimes de mal-
tractaments, les afectades per 
atur sobrevingut, entre altres 
situacions assimilables”.
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Es tracta de plantejaments generals que esperen més concreció, tot i que 
la seva presència en aquest document implica la inclusió del fenomen de 
l’infrahabitatge i el barraquisme en l’agenda política.

1.4. El barraquisme a Catalunya. La ciutat de Barcelona com a exemple 
de la seva evolució històrica a Catalunya24

Les formes més marginals de residència són una pervivència del que han 
estat les formes inicials de proveir-se d’habitatge de les societats. Es tracta 
de representacions mínimes d’habitatge mitjançant les quals els individus 
i les famílies intenten cobrir les necessitats bàsiques residencials que no 
van molt més enllà d’un habitatge entès com a recer, com a refugi contra les 
inclemències climàtiques.

Les famílies gitanes que viuen en situacions d’exclusió residencial, sobretot 
les que viuen sota condicions més marginals i extremes, com és el cas 
del barraquisme, són un exemple clar d’aquest compliment bàsic de les 
necessitats residencials. Tanmateix, ni tan sols aquestes necessitats arriben 
a cobrir-se en molts casos. 

La història del segle XX ens permet veure com l’evolució del barraquisme 
ha portat a algunes famílies gitanes i altres col•lectius exclosos a ser els 
protagonistes d’un fenomen residencial, que a la primeria d’aquest segle era 
una realitat molt més diversa. Tot seguit es presentarà l’evolució del fenomen 
en el segle XX i el que hem fet del XXI a partir del processos de canvis que 
ha experimentat el barraquisme a la ciutat de Barcelona. La mirada sobre 
la ciutat de Barcelona pot semblar limitada, però resulta significativa, atès 
que l’evolució que ha viscut és molt similar a l’experimentada a Catalunya, 
i a altres territoris de l’Estat espanyol, com és el cas de la ciutat i regió de 
Madrid. Tot i tenir els seus matisos, creiem que es pot parlar d’un fenomen 
amb una evolució comparable i amb una conclusió similar: la població gitana 
ha acabat essent la màxima protagonista del barraquisme actual.

La història més recent del barraquisme a Barcelona i Catalunya comença el 
segle XX. En les primeres dècades del 1900, els centres econòmics principals 
de Catalunya, molts al voltant de Barcelona, experimenten un creixement 
poblacional extraordinari amb motiu de l’arribada de la població del camp 
de moltes regions catalanes i espanyoles. Les necessitats residencials de la 
població fins que va arribar la Guerra Civil es resolien mitjançant el relloguer 
d’habitatges i habitacions i les barraques. Els barris de barraques ja començaren 
a créixer aleshores i les autoritats no atenien aquestes casos tret de situacions 
extraordinàries, com va succeir amb motiu de l’Exposició Internacional de 
Barcelona el 1929, amb la qual van desaparèixer totes aquelles barraques que 
ocupaven el sòl destinat al futur recinte.

Aquesta primera fase del barraquisme donaria pas a una segona fase marcada 
per la Guerra Civil i les seves dures conseqüències: la postguerra. Des de la 

24. Aquest apartat ha estat el 
resultat de consultar el treball 
excel·lent presentat per Mercè 
Tatjer i Cristina Larrea en el 
llibre La ciutat informal. El 
barraquisme a la Barcelona 
del segle XX (Ajuntament de 
Barcelona, 2011).
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dècada dels quaranta fins als seixanta el nombre de barraques i d’assentaments 
va créixer considerablement. Aquest creixement va ser especialment important 
en la capital, Barcelona, com a centre neuràlgic econòmic que atreia població 
del camp i d’altres ciutats i regions espanyoles. En aquesta les grans ciutats 
catalanes van acollir fluxos migratoris excepcionals procedents de Múrcia, 
Andalusia, Extremadura i Galícia, fonamentalment. Les ciutats eren incapaces 
d’absorbir en condicions dignes a tota la població immigrant. El resultat va 
ser que moltes famílies quedaven excloses residencialment i necessitaven la 
construcció de barraques per poder resoldre les seves necessitats més bàsiques 
de recer residencial. A finals dels anys seixanta, la mobilització veïnal en molts 
d’aquests assentaments –que van esdevenir ciutats marginals petites– va 
aconseguir l’empenta i la participació en els processos de reallotjament massius 
en els polígons d’habitatge.

Moltes de les famílies que vivien en condicions d’infrahabitatge i barraquisme 
van ser reallotjades i, d’aquesta manera, es va posar fi a una realitat paral•lela 
a les ciutats. A començaments dels anys vuitanta només restaven alguns 
nuclis per eradicar i va començar el que s’ha anomenat com l’última etapa del 
barraquisme barceloní que es podria estendre a la resta de Catalunya. Aquesta 
última fase ha estat marcada per la pervivència del fenomen durant una dècada, 
la dels vuitanta. Els processos de reallotjament havien configurat un procés 
de filtració mitjançant el qual les últimes famílies que residien en els nuclis 
barraquistes era població marginal majoritàriament d’ètnia gitana. Es tractava 
del barraquisme marginal.

L’Administració va implementar diverses actuacions: construcció d’habitatges 
unifamiliars especials, trasllat a habitatges nous a la ciutat, dispersió de la 
població a través del reallotjament de les famílies en pisos de segona mà a la 
ciutat i la seva àrea metropolitana, i, de manera puntual, indemnitzacions per al 
trasllat a altres zones de l’Estat. Totes eren mesures definitives per aconseguir 
la suposada eradicació del barraquisme, si més no la del barraquisme més 
visible a la ciutat de Barcelona, on la seva presència era massiva.

Però la fi del barraquisme massiu no n’ha implicat la desaparició total. De 
fet, durant les últimes dues dècades, l’aparició de petits nuclis ha estat una 
constant. Aquests assentaments, que tenen un caràcter temporal i una presència 
intermitent, no es poden comparar amb els últims de la dècada dels vuitanta 
que comptaven amb més població i eren més estables. Són un reflex, però, 
d’una realitat encara vigent al territori català. La població gitana és majoritària 
en aquests tipus de nuclis, tot i que l’origen s’ha diversificat, producte dels 
fluxos migratoris procedents especialment d’Àfrica i l’est d’Europa. Ha estat 
molt important l’arribada de població de l’est d’Europa i de l’ètnia gitana a 
partir de l’obertura de fronteres per a països com Romania o Bulgària, que 
compten amb un nombre important de població d’aquesta ètnia. 

La mobilitat residencial dels gitanos de l’est d’Europa contribueix a redefinir 
el fenomen i els converteixen en protagonistes principals juntament amb els 
gitanos autòctons. Podríem parlar d’una nova fase en el fenomen barraquista 
en la qual ara ens trobem amb unes característiques específiques marcades 
per la continuïtat de la marginalitat, la temporalitat i petites dimensions dels 
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nuclis, la visibilitat escassa del fenomen i la presència de nous actors amb 
característiques comunes, però que mantenen intacta la seva caracterització 
com a fenomen gitano. 

1.5. Situació actual de la població gitana a l’habitatge. 

Tot i que el darrer barraquisme és una realitat amb presència majoritària de 
població gitana, això no implica que tota la població gitana sigui barraquista. 
Els processos de reallotjament van contribuir en gran mesura a eradicar 
aquest vincle i ara només una petita part de la població gitana encara viu 
en condicions residencials barraquistes. Com van demostrar dos estudis 
publicats en els últims cinc anys, la realitat residencial gitana no equival a 
barraquisme, tot i que les seves condicions en aquesta qüestió poden ser 
qualificades de pitjors que les de la resta de la població.

Segons els informes Mapa de la vivienda de la población gitana (Fundación 
Secretariado Gitano-D’Aleph, 2008) i Diagnóstico social de la comunidad 
gitana en España (Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat), la realitat 
barraquista de la població gitana se situaria entorn del 2,4% –segons el segon 
informe– i el 4,9% –segons el primer– de les persones d’ètnia gitana a tot 
Espanya. En el cas de Catalunya (informe elaborat per Vincle), el percentatge 
de població gitana que vivia en barraques o en condicions semblants25 segons 
el Mapa de la vivienda era més petit de 2%. 

Les xifres, però, ofereixen dues conclusions importants. D’una banda, el canvi 
que es va produir en la primera part de les últimes quatre dècades –fins als 
anys vuitanta– en què la població gitana va passar de representar el 55% 
de la població resident en assentaments barraquistes al 90% en la dècada 
dels noranta. I, de l’altra, la reproducció del fenomen durant les últimes dues 
dècades en les quals la realitat barraquista s’ha mantingut pràcticament 
estable, només agitada per la presència de cares noves –població gitana 
de l’est d’Europa–, però amb unes característiques de marginalitat que els 
unificaven. Aquest manteniment i reproducció del fenomen barraquista 
gitano s’han conservat tot i l’actuació de les administracions públiques que 
ha intentat aconseguir-ne la integració residencial i social. Però els resultats, 
sobretot en algunes regions espanyoles, han estat decebedors.

Una altra conclusió important dels informes esmentats és que, tot i els 
avenços en la integració residencial de la població gitana durant les últimes 
quatre dècades, la població gitana encara viu en condicions residencials 
pitjors, si la comparem amb la resta de la població. Tot seguit presentem 
algunes conclusions específiques relatives a les característiques residencials 
de la població gitana a partir de la informació continguda en els informes 
esmentats: 

• La distribució dels habitatges a Catalunya és geogràficament molt 
desigual. Segons el Mapa de la vivienda la major part de la població es 
concentrava el 2007 a Barcelona (4.535 habitatges), seguida de Tarragona 

25.  S’incloïen aquí topologies 
residencials com ara les coves, 
els habitatges de transició, els 
habitatges mòbils i els habitat-
ges en edificis destinats per a 
altres fins i similars.
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(1.687 habitatges), i Lleida (819 habitatges) i Girona (790 habitatges), que 
tenien menys residents. És especialment important la concentració de la 
població gitana al municipi de Sant Adrià de Besòs, amb prop d’una cinquena 
part (1.041) dels habitatges de la província de Barcelona i el 13% del total 
d’habitatges on resideix població gitana a Catalunya.

• Els habitatges on resideix la població gitana a Espanya i Catalunya estan 
afectats en més mesura per un seguit de problemes com: presència de goteres, 
humitats, sorolls, manca de llum, entre d’altres. A Espanya, un terç de les 
llars gitanes patien problemes de llum insuficient, sorolls o delinqüència, i 
la meitat de les llars patien problemes de goteres i humitats. La comparació 
feta a partir de l’Enquesta de condicions de vida mostrava que només un 
17% de les llars de la població total espanyola tenia problemes de goteres 
i humitats, i llum insuficient (12%), sorolls (27%) i delinqüència (19%). Per 
tant, eren problemes menys extensos entre la població general.

• L’evolució de la situació relativa a les instal•lacions bàsiques de l’habitatge es 
pot considerar positiva durant les últimes quatre dècades. Segons el Mapa de 
la vivienda, i agafant com a referència un estudi de l’ASGG del 197826,  l’aigua 
corrent, l’aigua calenta i la instal•lació elèctrica s’han generalitzat entre la 
població gitana, mentre que la calefacció, tot i mantenir-se en nivells baixos 
(31,6%), ha experimentat un creixement de més de 15 punts percentuals. 

• El grau d’amuntegament de la població gitana és més gran que el de la 
població no gitana. Hi havia entorn a les 5 persones per habitatge, mentre 
que la societat majoritària –i segon l’Enquesta de condicions de vida– era de 
2,8 persones. La majoria de les llars gitanes tenen un nombre que varia entre 
les 3 i les 6 persones. En el cas de Catalunya, hi ha una presència notable 
d’habitatges de 6 a 9 persones.

• Un aspecte important de les condicions residencials de la població gitana té 
a veure amb l’accés. Cada cop més població gitana accedeix a habitatges en el 
mercat i depèn menys de les polítiques públiques. Malgrat aquesta conclusió, 
hi ha matisos entre les fonts d’informació. El Mapa de la vivienda xifra en 
el 42% el percentatge de la població gitana que accedeix al seu habitatge a 
través del mercat, mentre que l’informe del Ministeri de Sanitat, Política 
Social i Igualtat eleva la dada al 64%. En tot cas, tots dos valors són la mostra 
de l’augment del nombre de famílies que s’han integrat en les societats 
majoritàries espanyola i catalana. A Catalunya, un 40% dels habitatges de la 
població gitana procedia del mercat lliure, mentre que el 56% era el resultat 
d’una ajuda pública.

• Un altre aspecte vinculat a l’accés a l’habitatge és el règim de propietat. En 
aquest sentit les referències informen d’una evolució que ha equiparat la 
comunitat gitana amb la societat majoritària. Segons l’estudi del Ministeri, 
el 49,3% dels habitatges habitats per població gitana a Espanya eren de 
propietat, mentre que el 34% eren llogats o rellogats i el 16%, cedits. Aquesta 
distribució implica la distància entre la població gitana i la resta, ja que el 
lloguer és una opció d’accés molt important per a la població gitana. Aquesta 
xifra s’ha de relacionar, com ho fa l’informe, amb les polítiques públiques 

26. Los gitanos españoles. Ins-
tituto de Sociología Aplicada, 
1978.
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de les distintes administracions que, alhora, tenen un vincle estret amb 
els reallotjaments de la població barraquista durant la dècada dels noranta. 
L’estudi del Ministeri xifra en el 80% el nombre d’habitatges en lloguer que 
tenien algun tipus de protecció. 

• L’equipament dels barris on viu la població gitana ha millorat sensiblement 
durant les últimes dècades. Així, podríem parlar d’un procés integrador 
complex que abasta no tan sols l’habitatge, sinó l’entorn on s’ubica.

• És especialment rellevant la variació del perfil de la població gitana resident 
a Catalunya. Fa tres dècades, la realitat gitana catalana estava dominada pels 
gitanos espanyols i els d’origen portuguès. L’obertura de les fronteres i la 
integració de Romania i Bulgària a la Unió Europea han implicat l’arribada de 
moltes famílies al territori català. Encara els gitanos espanyols constitueixen 
la majoria entre els gitanos residents a Catalunya, la població gitana procedent 
d’Europa de l’Est ha ocupat el segon lloc en nombre, la qual cosa ha desplaçat 
d’aquest lloc els gitanos galaicoportuguesos. Segons el Mapa de la vivienda, 
el 95% de la població gitana resident en cada barri és espanyola, mentre que 
el 3% provenen d’Europa de l’Est i el 2,2% són d’origen portuguès. Els nous 
gitanos de l’Est han contribuït a la redefinició del fenomen del barraquisme, 
on tenen més presència. 

•  El nombre d’infrahabitatges27 i barraques a Catalunya era de 756 (el 6,1% 
del total d’habitatges de la població gitana).

1.6. Particularitats del barraquisme gitano. Perfil del barraquista
El fet de viure en barraques i habitatges precaris no significa solament una 
absència de pis en condicions dignes, ni tampoc una situació d’exclusió social 
més o menys intensa; a més a més, és una forma de vida que configura una 
manera peculiar d’afrontar la quotidianitat i la forma d’entendre’s en el marc 
social.
Convé diferenciar el que pròpiament té a veure amb la cultura de l’exclusió 
i la pobresa del que fa referència a la cultura gitana. Hi ha molts estudis que 
confirmen una combinació de valors peculiar, maneres de fer, aspiracions i 
cosmovisió, pròximes a l’anomenada cultura de la pobresa28. De les diferents 
característiques conceptualitzades com a cultura de la pobresa destaquem:

• Aferrament al present a l’hora de plantejar-se objectius i poca capacitat per  
posposar desitjos i planejar el futur.

• Sentiment de resignació i fatalisme.

• Manca de vida privada i sentit gregari.

• Forta incidència de l’alcoholisme.

• Recurs de la violència per solucionar dificultats, també per a la formació 
dels infants i el tracte amb les dones.

• Desconfiança per tot el que és institucional.

• Sentiment d’inferioritat i desvalorització personal.

• Visió global i col•lectiva escassa.

27.    El Mapa de vivienda 
considera en aquest grup els 
habitatges que presenten un 
grau d’habitabilitat definit 
com a no adequat. S’inclouen 
els habitatges normalitzats, en 
altura o unifamiliars.

28. Oscar Lewis. Los hijos de 
Sánchez, 1964; Antropologia de 
la pobreza, 1966.
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Sabem que en la cultura gitana prevalen uns valors i sobretot una autodefinició 
identitària que els dóna consciència de poble. En aquesta òptica, a banda 
del sentit de pertinença que encara moltes famílies tenen arrelat, acostuma 
a prevaler també el sentit de família extensa (amb manifestacions diferents), 
la iniciació sexual a través del matrimoni i el paper preponderant del cap de 
família.

Uns i altres aspectes, així com les característiques individuals de cada persona, 
es combinen de forma singular en cada individu i en cada unitat familiar. Per 
això calen estudis, pronòstics i acompanyament personalitzats, per atendre 
les diferències de cadascú, i alhora col•laborar a superar els aspectes més 
invalidants per avançar.

Destaquem com a particularitats:

• Barraquisme familiar. Famílies extenses en nuclis diferents.

• Tradició familiar. Assumpció d’hàbits barraquistes llargament arrelats. 
Moltes famílies no han viscut d’altra manera, i moltes tenen membres que 
recorden vitalment aquesta experiència. El fet de viure en un habitatge és 
encara força recent en la memòria col•lectiva; en aquest sentit, la possibilitat 
que la família o els seus descendents retornin a les formes barraquistes és 
molt habitual. No es compta amb les resistències que altres sectors socials 
podrien experimentar.

• Configuració de formes de vida que condicionen i comprometen el seu 
progrés personal i col•lectiu:

· Les relacions amb la resta de població són limitades: ·Fortes limitacions 
en les relacions habituals i normalitzades dels infants amb els companys 
d’escola, 

• Limitacions fortes en les relacions habituals i normalitzades dels 
infants amb els companys d’escola.

• Les interaccions que molts adults mantenen amb la població són 
caritatives i dependents (pràctiques d’almoina, venda de mocadors de 
paper, neteja de vidres...).

• Deutes de diferent naturalesa.

• Habilitats socials deficitàries. És difícil resoldre les controvèrsies amb 
l’argumentació. L’emotivitat moltes vegades bloqueja el raciocini.

· Equilibri econòmic en la precarietat: pocs ingressos i poques despeses.

· Hàbits emmalaltidors. Higiene complicada.

· Vida comunitària que permet esplaiar-se sense limitacions. En 
contrapartida acostuma a haver-hi un control social fort que posa moltes 
limitacions al progrés personal dels individus.

· Espais comunitaris sense regulació en què aparentment tot és possible, 
fins i tot, la tolerància d’activitats irregulars o il•legals.

•  Es viu com a avantatge la mobilitat. En cas de problemes entre famílies 
és fàcil marxar i instal•lar-se en un altre lloc. És significatiu en el cas de les 
famílies acostumades a viure en caravanes, mobil-homes o camions. És un 
motiu de seguretat per a ells comptar amb aquest tipus de recurs.
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• La vulnerabilitat extrema en les condicions de vida conforma unes formes 
d’educació dels infants i menors més pròximes a la protecció física que a 
la potenciació del desenvolupament personal. Tot el que és extern a les 
famílies es tendeix a percebre-ho com a perill, extremant-ne l’autodefensa 
familiar i col·lectiva.

• Les formes de vida vinculades al barraquisme s’hereten de generació en 
generació. És molt necessari trencar aquesta cadena de transmissió perquè 
el retorn a la precarietat no sigui immediat quan afloren les primeres 
dificultats. L’avenç en la igualtat d’oportunitats té uns costos generacionals. 
Els seus beneficis van molt més enllà de les persones amb les quals es 
fa el reallotjament. En aquest sentit les administracions que operen en 
l’habitatge han de considerar, d’una banda, l’exigència de la normalització 
en els pagaments i en els usos, però, d’altra banda, han de mantenir una 
certa tolerància, ja que es treballa més en perspectiva històrica que en 
l’immediatesa.  
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2

2.1. Experiència de reallotjament a Catalunya

Modalitats de reallotjaments experimentats

Des d’una òptica global, en aquestes darreres dècades hem pogut observar dues 
opcions clarament diferenciades pel que fa a la superació de l’infrahabitatge: 
la resolució a través de la concentració en edificis i barris construïts del 
barraquisme i la resolució a través de la dispersió geogràfica en habitatges 
disseminats pel territori català.

Entre l’opció de la concentració destaquem la creació de barris com: Can 
Tunis Vell i Can Tunis Nou a Barcelona, la Mina a Sant Adrià de Besòs, Sant 
Joan (o Culebret) de Figueres, Font de la Pólvora a Girona, Sant Cosme al Prat 
del Llobregat, Sant Roc a Badalona, Camp Clar a Tarragona, Masia Espinós a 
Gavà (més recents, els anys vuitanta) i Mariola a Lleida, entre d’altres. Aquesta 
és una modalitat, com s’ha comentat al capítol anterior, que es va adoptar 
com a solució per allotjar la població sorgida del boom migratori dels anys 
seixanta i setanta, de la qual era significatiu el percentatge de famílies gitanes i 
de població afectades per catàstrofes naturals (riuades).

Posteriorment, s’ha pogut observar que aquesta fórmula, tot i que va 
allotjar quantitats importants de població, ha originat barris en situació de 
vulnerabilitat alta a causa de la mala qualitat constructiva, les dificultats per 
dotar-los de serveis i equipaments, la inversió nul•la en desenvolupament 
comunitari, la forta concentració de famílies gitanes amb dificultats socials 
greus, la concentració de precarietats socials, econòmiques, culturals... Tant és 
així que des de la dècada dels anys noranta s’ha hagut d’invertir fortament en 
plans integrals de transformació gestionats per organismes públics específics, 
i en operacions de renovació urbana, remodelació i intervenció social en tots 
aquests barris. 

En aquest sentit han anat prenent força les polítiques anomenades de 
regeneració urbana (Roberts i Sykes, 2006), les quals es caracteritzen, entre 

Presentem aquí les experiències més significatives i referenciades a Catalunya, 
a la resta de l’Estat espanyol i a la Unió Europea. En aquest marc tractarem 
els programes de reallotjament amb la finalitat d’orientar el “manual del 
reallotjament”.

L’experiència dels programes
de reallotjament
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d’altres, per voler implicar les comunitats residents al barri en el seu procés de 
transformació urbana i per pretendre abordar les problemàtiques del barri des 
d’un punt de vista holístic, integrant les intervencions de caràcter físic amb les 
de caràcter social, ambiental i econòmic29.  En el marc d’aquesta concepció, la 
Llei de millora de barris és aprovada el 2004 pel Parlament de Catalunya.

Tanmateix, vinculat a aquests processos globals o de manera específica, 
l’Administració, a partir dels anys noranta, ha hagut de donar resposta a la 
degradació constructiva de nombrosos edificis de diferents barris a través 
de la reconstrucció i la modernització del parc d’habitatges en operacions de 
llarg abast. Encapçalat per l’Incasòl, diferents organismes han anat executant 
aquest procés: Procivesa, Pere Serra associats, Reursa, principalment. Aquestes 
operacions han implicat processos de reallotjament de nombroses famílies, 
generalment dins del mateix barri.

Aquests processos de reallotjament, quan s’han fet amb acompanyament 
social: Via Trajana (Barcelona), Sant Roc (Badalona), San Cosme (el Prat de 
Llobregat), Can Garcia (Manlleu), Trinitat Nova, Viviendas del Governador, 
Bon Pastor a Barcelona, etc., han aconseguit optimitzar resultats comunitaris: 
més organització de les noves comunitats de veïns, més integració de la 
diversitat veïnal i més vinculació de les organitzacions veïnals en el procés. 
En l’àmbit familiar, han aconseguit millorar els usos dels espais domèstics i 
peridomèstics, l’organització familiar, l’economia domèstica per fer front a les 
noves despeses, i treballar els dols i les pors. 

Els reallotjaments en el marc de la remodelació de barris suposen encarar-
los semblantment a altres tipus de reallotjament, malgrat que no es tracti 
de població amb perfil barraquista: diagnòstic familiar, pronòstic d’inclusió 
comunitària, formació, acompanyament per al trasllat, seguiment, etc.

Reallotjament en dispersió geogràfica

Paral•lelament als processos descrits, els darrers anys de la dècada dels 
vuitanta recomença l’abordament del barraquisme residual, que s’estendrà, fins 
avui dia, sense eradicar el fenomen de forma permanent. Ens referim a nuclis 
barraquistes, i població resident en infrahabitatge com ara Riu Sec (Ripollet), 
Cappont (Lleida), Riera d’Argentona (Maresme), Can Tunis Vell (Barcelona), 
Minetes (Santa Perpètua de Mogoda), Can Fontanals (Sant Cugat del Vallès), i 
en habitatge precari com can Tunis Nou (Barcelona).

En aquesta nova fase de reallotjament s’opta per tenir en compte les 
singularitats de cada família gitana, en tots els àmbits, també en el territorial. 
Això ha suposat combinar les necessitats familiars amb les possibilitats del 
mercat de l’habitatge públic o privat i amb criteris d’agrupacions familiars 
disperses en l’àmbit territorial.

Presentem en la graella següent una referència d’alguns dels programes 
principals de reallotjament de població gitana barraquista a Catalunya:

29.   Marc Marti-Costa i Marc 
Parés. Llei de barris: cap a una 
política de regeneració urbana 
participada i integral? Barcelo-
na: Generalitat de Catalunya, 
2009.
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PROGRAMES POBLACIÓ INSTITUCIONS PREVIES PARTICIPACIÓ INTERVE. SOCIAL HABITATGE I
REGIM TINENÇA LLOCS DE DESTÍ

RIU SEC
(Ripollet)

1988-1993

533 persones
115 famílies

Dept. Benestar
Social,
Generalitat
(DGSC)

Conveni amb
Ajuntament
Ripollet i
Associació gitana
de Sabadell

Condicionament
espais
(Instal·lació
subministraments
bàsics)
Cens
Estudi famílies
Control noves
entrades

Familiar
Associació gitana
Caps de família

Desplegament
Programa

inclusiu
PIRMI
+
Formació individ.
i en grup,
acompanyament,
seguiment
Traspàs a SSBB

Habitatges
públics dispersos
(comprats

per Adigsa30)

Lloguer amb
opció a compra

Sabadell
Terrassa
Ripollet
Cerdanyola
…..

CAN TUNIS VELL
(Barcelona)
(1992- 1999)

69 famílies

Ajuntament de
Barcelona

Conveni amb
Dept. Benestar
Social (DGSC),
FAGIC i Unión
Romaní

Estudi famílies
Cens
Prospecció
interessos
habitatge

Reunions amb
representants
( ) i amb
mediadors

PIRMI
Inserció laboral
+
Orientació
Formació.
Individual
Seguiment
Traspàs a SSBB

Subvenció a la
compra amb
crèdit hipotecari
i Habitatges
públics del
Patronat
Municipal

Sant Roc
Zona Franca de
BCN
Altres

30. Actualment, Agència de l’Habitatge de Catalunya.
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PROGRAMES POBLACIÓ INSTITUCIONS PREVIES PARTICIPACIÓ INTERVE. SOCIAL HABITATGE I
REGIM TINENÇA LLOCS DE DESTÍ

CAN TUNIS
NOU31

(Barcelona)
2000-2004

130 famílies
511 persones

Regesa
(Empres pública
de l’habitatge
del Consell
Comarcal
Barcelonès).
Conveni amb
Ajuntament
Barcelona i
Autoritat
Portuària.

Cens

Disposició
recursos i
procediments

Comissió
afectats
FAGIC

Abordatge
integral
+
Formació
Acompanyament
Seguiment
Traspàs a SSBB

Indemnitzacions
per compra
d’habitatge
I
Habitatges de
protecció
(Patronat,
Regesa,
Ajuntament,
Adigsa)

Cunit, La
Llagosta
Lleida, Mallorca,
Pallejà, Polinyà
Tarragona,
València, Xerès,
Madrid, Rubí
Sevilla, Sant
Adrià de Besòs
Terrassa, França
Girona, Badia del
Vallès, Gavà
L’Hospitalet
Sabadell
Badalona
Barcelona

31. Can Tunis. Memòria del reallotjament de les famílies de Can Tunis. Regesa-Vincle, 2004.
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2.2. Experiència de reallotjament de població gitana a l’Estat espanyol32

L’Estat espanyol ha estat referència de polítiques integradores de la població 
gitana a través de l’habitatge, especialment aquelles que han implicat processos 
de reallotjament. Les actuacions d’algunes comunitats autònomes per resoldre 
els problemes particulars d’exclusió residencial i, des d’una perspectiva més 
àmplia, la seva exclusió social han rebut el reconeixement d’institucions 
internacionals com ara l’ONU o l’European Union Agency for Fundamental Rights 
Agency (FRA en anglès) de la Unió Europea. 

En la Conferència de les Nacions Unides, el Programa UN-Habitat de l’ONU va 
establir, l’any 199633, els criteris per identificar polítiques i actuacions urbanes 
adreçades a millorar la vida de persones, famílies, comunitats i societats a partir 
de criteris de sostenibilitat i que s’han mostrat eficaces. Diferents accions, 
programes i polítiques han estat guardonats amb valoracions positives en les 
distintes convocatòries del concurs des de 1996. En les vuit convocatòries 
celebrades, les actuacions i els programes avaluats positivament han estat: Plan 
de erradicación del chabolismo, realojamiento e integración de Avilés, Astúries 
(seleccionat com a bona pràctica el 2002 i com a molt bona pràctica el 2006 
per la seva continuïtat), Programa de acceso a viviendas de integración social 
en Navarra (seleccionat com a bona pràctica el 2002), Viviendas de integración 
social para la minoría étnica gitana en la Comunidad de Madrid (seleccionat com 
a bona pràctica el 2002), Programa de realojamiento de población marginada de 
Valladolid (seleccionat com a molt bona pràctica el 1998), i el Plan especial de 
reforma interior de La Chanca de Almería (seleccionat com a molt bona pràctica 
el 2000).

El nostre objectiu, aquí, no és presentar cadascun d’aquests programes 
amb detall, ja que exigiria un altre document. La nostra intenció és exposar 
quines són les característiques comunes d’aquestes pràctiques que permeten 
qualificar-les com a exemples, però també quins són els punts que caldria 
evitar, ja que s’han mostrat negatius per a la integració residencial i social de 
la població gitana. Qualssevol de les pràctiques esmentades i que han rebut 
valoracions positives arreu del territori espanyol, europeu i mundial, compten 
amb aspectes que dificulten la integració residencial i social de la població que 
hi participa. Per tant, entre les finalitats d’aquest document hi ha conèixer 
com emprendre processos de reallotjament a partir de les experiències ja fetes 
tenint en compte tant els seus elements destacables com els que són menys 
positius.

Anàlisi i característiques

Tot seguit presentarem les característiques definidores generals d’aquestes 
pràctiques que componen el panorama multidimensional dels processos de 
reallotjament i que han estat clau per al bon funcionament dels reallotjaments 
i les millores residencials dels programes esmentats a Catalunya i l’Estat 
espanyol. Des d’un punt de vista general, la intervenció sobre comunitats 
gitanes excloses residencialment i socialment ha considerat, en diferents 

32. Per a la redacció d’aquest 
apartat s’ha tingut en compte 
el document de la Fundació 
Secretariado Gitano/D’Aleph, 
Informe sobre vivienda y comu-
nidad gitana 2007 (2008).

33. Des de 1996, s’han celebrat 
vuit convocatòries: 1996, 
1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 i 2010.
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graus, els elements següents:

• L’eradicació dels barris, els assentaments segregats i els reallotjaments 
han comptat amb un espai clarament definit en l’agenda política i amb el 
consens, la participació i la concertació entre les diferents forces polítiques 
(administracions local, autonòmica i estatal) i de la societat civil.

• Ha estat absolutament necessària l’existència d’un lideratge clar i reconegut 
que dinamitzés, coordinés i impulsés els processos de reallotjament.
• Les actuacions per a la integració de la població gitana exclosa residencialment 
i socialment s’han entès des d’una perspectiva normalitzadora. Les solucions 
no han estat provisionals o de transició, ja que poden implicar processos més 
prolongats en el temps i més cars econòmicament. I si ho han estat en un 
primer moment, els actors polítics implicats han canviat la seva orientació 
cap a les solucions normalitzadores.

• La integració residencial ha estat una de les parts de la intervenció i no la 
intervenció en si mateixa. El procés de reallotjament ha implicat una millora 
integral de la situació social de la població gitana exclosa. Aquesta millora 
ha suposat l’actuació sobre les dimensions educatives, laborals, de salut i 
residencials.

• Les actuacions de reallotjament són processos de mitjà i llarg termini que 
suposen la intervenció en diferents legislatures. Els programes poden arribar 
a no materialitzar-se en la primera generació o en la població adulta, però 
tenen efectes beneficiosos per a les futures generacions, per als menors del 
present.

• La població gitana exclosa ha estat subjecte participant del procés de 
reallotjament i de la seva millora residencial, i no ha estat simple objecte 
passiu dels programes.

• Els programes han comptat amb mecanismes de seguiment i control que 
van des dels censos d’afectats al control d’ocupacions i a la reproducció del 
fenomen del barraquisme.

• La intervenció en els barris d’acollida és essencial per al triomf dels 
programes de reallotjament i d’eradicació del barraquisme. Els barris on 
es reallotgen les famílies són els receptors de nous habitants amb unes 
característiques específiques i amb una cultura residencial diferenciada. 
El treball comunitari és el mecanisme bàsic utilitzat en aquesta integració 
residencial entesa en sentit ampli. Juntament amb aquest, el treball amb les 
comunitats de veïns també és primordial, és a dir, amb les famílies i les 
persones que reben els nouvinguts.

• Les famílies gitanes excloses que han format part d’un procés de 
reallotjament han necessitat acompanyament social que permeti la seva 
integració al nou habitatge, però també al seu barri i a les noves condicions 
socials i econòmiques que formen part d’una realitat integradora diferent.

• Els reallotjaments s’han dispersat en el territori tenint en compte les xarxes 
socials i familiars de la població reallotjada. La dispersió de la població en 
el territori municipal o supramunicipal procura, d’aquesta manera, evitar la 
formació o el reforçament de guetos ja existents. Però la dispersió ha de 
respectar les xarxes familiars i socials que poden funcionar com a elements 
importants per a la integració social de les famílies.
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• El reallotjament ha considerat les condicions específiques econòmiques de 
la població que és subjecte de la intervenció. La precarietat de l’economia 
de les famílies gitanes excloses implica habilitar mesures particulars. 
Els programes espanyols considerats com a exemplars tenen en compte 
aquesta singularitat i han implementat diferents mesures, com ara ajudes 
per al pagament dels lloguers dels nous habitatges, sistemes de mediació i 
intermediació en els habitatges en propietat i lloguer i habitatges d’inclusió.

Els programes de reallotjament i de millora residencial de la població gitana 
exclosa que han tingut un èxit general i que han estat valorats positivament 
per diferents institucions estatals i internacionals, s’han basat en els principis 
anteriors. Això no obstant, una anàlisi en detall dels programes ofereix també 
aspectes negatius a evitar i l’avaluació final té matisos. Tot seguit presentem 
un conjunt de punts negatius que les actuacions esmentades i d’altres que han 
tingut menys èxit han implementat:

• Les distintes experiències mostren que la coordinació entre administracions 
és complicada i pot arribar a ser deficitària i generar la difusió del lideratge.

• Tot i la necessitat de considerar les particularitats de la població gitana 
barraquista, partir d’idees etnocèntriques o que consideren aquesta població 
amb un nivell més baix de necessitats i compromís pot suposar un problema 
per integrar-se i mantenir la seva segregació.

• La intervenció social no s’acaba amb el trasllat de la població gitana al nou 
habitatge, sinó que continua amb el procés d’acompanyament, el treball 
amb els veïns i el treball comunitari. Abandonar la població reallotjada o 
els veïns i els barris on han estat reallotjats pot implicar el fracàs del procés 
i la reproducció del fenomen amb la tornada de la família o els seus fills 
a l’assentament. També pot tenir resultats negatius per a les comunitats 
veïnals i els barris d’acollida i comportar l’inici de processos de degradació 
o que els agreugin.

• El fracàs dels processos de reallotjament poden estar motivats per la manca 
de lideratge clarament definit. Moltes vegades aquesta manca de lideratge 
és el resultat d’un finançament pobre dels programes, cosa que implica una 
lluita pels recursos de les parts implicades en el projecte.

• Donar diners per marxar de l’assentament s’ha mostrat com una pràctica 
molt contraproduent per a la integració residencial i social de la població 
gitana exclosa. Els resultats d’actuacions d’aquest tipus generen un trasllat 
del problema a altres indrets del territori i no resolen la problemàtica 
fonamental: la integració social.

•  L’allotjament en habitatges en règim de propietat pot incentivar la cerca 
del benefici a curt termini mitjançant la venda de l’habitatge adjudicat per 
la família reallotjada i la seva tornada a l’assentament. Altres formes d’accés 
com el lloguer poden evitar aquest tipus de conseqüències i ser més adients 
per a situacions de vulnerabilitat econòmica com les de les famílies gitanes 
barraquistes.

• L’habitatge públic de tipus social és una solució adaptada a les necessitats 
i les condicions de la població gitana barraquista, però el reallotjament 
massiu en aquests habitatges ha d’evitar la concentració de famílies diverses, 
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similars en la seva condició de multiproblemàtiques. La concentració de 
famílies excloses en blocs d’edificis pot impedir aconseguir la integració 
social o dificultar-la excessivament. La dispersió en els reallotjaments i els 
processos d’adjudicació d’habitatge públic, especialment d’habitatge social, 
hauria de ser una premissa.

• Aquesta dispersió, tanmateix, no s’ha de basar exclusivament en criteris 
ètnics, sinó que altres factors socials, com ara característiques econòmiques, 
educatives, familiars, de salut i, fins i tot, culturals, han de formar part de 
l’elaboració dels programes de reallotjament.

• L’adjudicació d’habitatges, però, es mostra problemàtica si s’atén les 
dinàmiques del mercat. Moltes administracions han optat per la compra 
d’habitatge per reallotjar la població gitana barraquista. Les limitacions 
pressupostàries de les administracions públiques i la segmentació urbana del 
mercat residencial impliquen que les administracions adquireixin habitatges 
amb preus més assequibles, els quals es concentren en àrees de les ciutats 
determinades on s’apleguen problemàtiques socials, econòmiques, familiars, 
etc. D’aquesta manera, el que es produeix amb el reallotjament és la millora 
residencial de les famílies reallotjades, però se’n dificulta la integració 
social en un context d’exclusió, en molts casos. Les conseqüències també 
són pernicioses per a les comunitats veïnals i els barris d’acollida, ja que se 
n’augmenta l’estigmatització i la segregació residencial, urbana i social.

• Visions unidimensionals dels processos de reallotjament basades 
exclusivament en la millora residencial i urbanística han implicat el fracàs 
dels programes. El reallotjament de la població gitana barraquista ha 
d’intervenir sobre les diverses dimensions de l’exclusió d’aquesta població.

• Part del fracàs o de les dificultats dels programes de reallotjament de la 
població gitana barraquista tenen la seva arrel en una definició equivocada 
del programa. Els objectius, les fortaleses i les debilitats s’han d’avaluar 
curosament.

Tots els programes presentats han hagut d’afrontar aquestes dificultats i 
resoldre-les per tal d’aconseguir la integració de la seva població. Els processos 
de reallotjament i d’integració residencial i social encara són vigents i s’ha 
d’esperar en alguns casos per poder avaluar-los des de la seva complexitat. 

D’altres, en canvi, encara afronten els problemes esmentats, cosa que suposa 
tacar en certa mesura les lloances rebudes d’arreu del món. Amb tot, l’existència 
de matisos en aquestes intervencions no implica negar els resultats positius en 
la integració residencial i social de nombroses persones i famílies gitanes que 
vivien en condicions d’ exclusió extrema.

Aquests resultats positius i maneres d’intervenir han estat objecte d’atenció 
per part d’institucions internacionals com la Comissió Europea (valoració molt 
positiva del programa de reallotjament i integració social d’Avilés) i la FRA (els 
programes de Navarra i Madrid són presentats com a exemples entre els seus 
documents dedicats a l’estudi de casos d’intervenció per millorar la integració 
residencial de les famílies gitanes excloses). Es pot dir que les experiències 
espanyoles són referència a Europa. Però quines són les maneres d’intervenir 
a Europa? Com són els programes de millora residencial i reallotjament de la 



35col·lecció eines 20

població gitana a Europa? L’apartat següent ens permetrà conèixer breument en 
què consisteixen les intervencions més significatives a Europa.

2.3. Tendències en la millora residencial i reallotjaments de la població 
gitana a Europa. Experiències significatives

La Unió Europea i la població gitana

La Unió Europea compta amb una població gitana abundant –i els seus grups 
ètnics relacionats: sinte, travellers i d’altres– que es distribueix pels diferents 
estats de la Unió. La seva concentració és més important a l’est i al sud del 
continent. L’estat amb més presència de població gitana és Romania, que, 
segons estimacions recents del Consell d’Europa (abril de 2012), arribava als 
1.850.000 individus, cosa que representava el 9% de la població total. Bulgària, 
Hongria i Espanya eren els estats següents en nombre absolut de població 
gitana, estimació que estava al voltant dels 750.000, tot i que el percentatge 
sobre el total de la població era ben diferent: 10%, 7,5% i 1,6%, respectivament. 
Altres estats com Sèrbia (sense Kosovo) (8% sobre el total), Eslovàquia (9%) i 
Macedònia (9,5%) també tenien poblacions notables en termes relatius, però 
no així en termes absoluts. En total, a la Unió Europea hi viuen 6.162.100 
persones gitanes, cosa que suposa un 1,2%.

En un principi poden semblar xifres insignificants, però no ho són si atenem 
les condicions d’exclusió i discriminació que pateix la comunitat gitana. Partint 
d’aquesta excepcionalitat, en l’àmbit de la Unió Europea s’ha anat incloent la 
qüestió gitana durant les últimes dues dècades. Per entendre quines han estat 
les actuacions en matèria de millora residencial i reallotjament de la població 
gitana a Europa, s’ha de començar per saber com s’entén des d’Europa, des de 
les institucions europees, la situació gitana, sobretot en matèria d’habitatge. 
Els avenços, en la primera dècada del segle XXI, han estat notables, per la 
presència de la problemàtica gitana en l’agenda política de la Unió Europea.

Algunes fites han de ser assenyalades per entendre aquest canvi de situació i 
per conèixer el marc de les polítiques en l’àmbit europeu34: 

 
• En 1993 es van fixar en els Criteris de Copenhage les regles que defineixen 
si un Estat és elegible per convertir-se en membre de la UE. Entre aquests 
criteris està el respecte dels drets humans i la protecció dels drets de les 
minories ètniques. 

• En 1993 es van fixar, en els Criteris de Copenhage, les regles que defineixen 
si un estat és elegible per convertir-se en membre de la UE. Entre aquests 
criteris hi ha el respecte dels drets humans i la protecció dels drets de les 
minories ètniques. 

• Entre 2004 i 2007 es produeix l’ampliació de la Unió Europea a països 
amb una presència notable de minories ètniques, fet que ha multiplicat els 
processos immigratoris que tenen els països d’Europa occidental com a 
territoris de trànsit o de destinació. Aquests països comencen a incloure la 
problemàtica gitana i el tema gitano en l’agenda pública europea mitjançant 

34.   Aquest punt està inspirat 
en l’article d’Andreas Tsolakis 
“Los gitanos en la agenda de 
la UE. Principales hitos”, en el 
número 58 de juny de 2011 de 
la revista Gitanos.
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el disseny de mesures i polítiques, la creació d’un marc jurídic, l’elaboració 
de projectes i l’assignació de recursos a la qüestió.

• El 2005 es promou i finança –en gran part– des de l’Open Society Institute35  
la Dècada per a la inclusió de la població gitana. Aquesta iniciativa 
constitueix un compromís polític de millora de l’estatus socioeconòmic i 
la inclusió social de la població gitana arreu d’Europa. Aquesta proposta ha 
contribuït de manera positiva a la difusió de la situació gitana a l’agenda 
política europea.

• Entre 2005 i 2008 l’activitat del Parlament Europeu és important i representa 
un element activador de la inclusió de la qüestió gitana en l’agenda europea. 
Es van ratificar quatre resolucions sobre la lluita contra la discriminació i 
la violència envers la població gitana, les seves dificultats per integrar-se 
en el mercat laboral i les diverses discriminacions patides per les dones 
gitanes. També, des del Parlament Europeu és on sorgirà l’enfocament de 
la problemàtica gitana des d’una perspectiva transversal multidimensional 
(educació, habitatge, salut i accés a l’ocupació).

• Entre 2007 i 2008 es produeix un canvi radical en el coneixement de la 
comunitat gitana i l’actuació per millorar les seves condicions. El 2007 es va 
crear la FRA de la UE, que mira de focalitzar la seva atenció en les condicions 
de vida i les situacions de discriminació patides per la població gitana en la UE, 
entre altres col•lectius. Una sèrie d’informes, comunicacions i conclusions 
del Consell Europeu, així com l’empenta de moltes organitzacions europees, 
porten a celebrar el 2008 la I Cimera Europea sobre Població Gitana amb 
els objectius de sensibilitzar sobre les necessitats de la població gitana, 
definir procediments eficaços per millorar la seva situació i aconseguir 
compromisos d’actuació.

•  El 2009 es va crear la Plataforma Europea per a la Inclusió de la Població 
Gitana. Aquest any es pot parlar de la presència definitiva del tema gitano en 
l’agenda europea. Aquesta Plataforma és un mecanisme obert de cooperació 
entre estats membres, actors de la societat civil i institucions europees. Cal 
destacar també que durant aquest any s’adopten els 10 Principis bàsics 
comuns per a la inclusió de la població gitana36,  que són assumits pel 
Consell Europeu en les Conclusions de juny de 2009.

•  L’any 2010 suposa un any en el qual la Presidència espanyola de la Unió 
Europea, les Conclusions del Consell Europeu i la II Cimera sobre Població 
Gitana, contribueixen a fixar la qüestió gitana en l’agenda europea. Com a 
fites especialment rellevants, cal destacar la modificació dels reglaments dels 
fons estructurals, que amplien els criteris d’elegibilitat a accions relacionades 
amb l’habitatge en àmbits rurals i segregats, cosa que permet desenvolupar 
accions en comunitats marginades gitanes de forma integrada (amb accions 
concurrents d’ocupació, educació, habitatge i salut37), definir l’estratègia de 
la Unió Europea 2020 i adoptar el Marc Europeu d’Estratègies Nacionals38. 
Les iniciatives legals incloses en l’estratègia incorporen la lluita contra 
la pobresa i l’abandonament escolar amb referència explícita a la població 
gitana, mentre que la Comissió presenta el Marc Europeu d’Estratègies 
Nacionals per a la Integració de la Població Gitana –també adoptat pel 
Consell Europeu, que centra els seus esforços en l’educació, l’ocupació, 
l’assistència sanitària i l’habitatge.

35. Es tracta d’una fundació 
privada que cerca promo-
cionar el desenvolupament 
i el manteniment de les 
societats obertes arreu del 
món mitjançant el suport de 
programes educatius, socials 
o de reforma legal, i l’impuls 
d’aproximacions alternatives a 
temes complexos.

36. Els deu principis que 
s’estableixen en el document 
han de tenir en compte els 
elements següents a l’hora de 
definir les polítiques: 1) han de 
ser constructives, pragmàti-
ques i no discriminatòries; 
2) han de ser explícites però 
no excloents; 3) han de partir 
d’una aproximació intercultu-
ral; 4) han de tenir una inten-
ció normalitzadora; 5) han de 
tenir en compte la perspectiva 
de gènere; 6) s’han de trans-
metre polítiques basades en 
proves; 7) s’han d’utilitzar ins-
truments comunitaris; 8) cal la 
participació de les administra-
cions regionals i locals; 9) cal 
la participació de la societat 
civil, i 10) cal la participació 
activa de la població gitana.

37. Reglament (UE) núm. 
437/2010 del Parlament Euro-
peu i del Consell de 19 de maig 
de 2010 que modifica el Regla-
ment (CE) núm. 1080/2006, 
relatiu al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, 
pel que fa a la subvencionalitat 
de les intervencions en matè-
ria d’habitatge a favor de les 
comunitats marginades.

38. COM (2011) 173 final: Un 
marco europeo de estrategias 
nacionales de inclusión de los gi-
tanos hasta 2020. Comunicació 
de la Comissió al Parlament 
Europeu, al Consell, al Comitè 
Econòmic i Social i al Comitè 
de les Regions.
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El Marc Europeu d’Estratègies Nacionals per a la Integració de la Població 
Gitana suposa els fonaments per a la integració social i econòmica d’aquesta 
població, també considerant els seus drets humans. Constitueix un compromís 
polític per als estats membres de la UE, tot i que no és un document vinculant. 
De fet, és un document complementari que contribueix a la protecció legal de 
la població gitana i que s’uneix als ja existents:

• El Tractat de Lisboa, que estableix el dret de la població gitana a ser 
considerada de la mateixa manera que ho són la resta de ciutadans de la UE.

• La Directiva 2000/43/CE relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de 
tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic.

• La Directiva 2004/38/CE relativa al dret dels ciutadans de la UE i dels 
membres de les seves famílies a circular i residir lliurement en el territori 
dels estats membres.

Les estratègies nacionals s’han d’enfocar en els objectius definits en el Marc 
de la UE esmentat, definint mesures específiques que tinguin en compte els 
quatre objectius que estableix (educació, salut, habitatge i ocupació) i que es 
caracteritzin per la integralitat, és a dir, que actuacions que mirin de millorar 
la situació en l’àmbit educatiu siguin implementades tenint en compte altres 
aspectes prioritaris, com ara la salut, l’habitatge o l’ocupació. A més, les 
estratègies, tot i poder incloure una gran varietat de mètodes, s’han d’adequar 
als 10 Principis bàsics comuns.

Pel que fa a les qüestions que tenen a veure directament amb l’àrea de 
l’habitatge en el Marc Europeu d’Estratègies fins al 2020, la Comissió estableix 
com a objectius l’accés a l’habitatge i els serveis públics essencials (aigua, 
electricitat i gas) en condicions de no-discriminació i, especialment, per als 
gitanos nòmades. L’accés a l’habitatge i als serveis s’ha d’entendre des d’una 
perspectiva integral en la qual l’educació, la salut, l’atenció social, l’ocupació i 
la seguretat també formin part de les actuacions. La integració de la població no 
sedentària ha d’estar subjecta, segons la Comissió, a criteris diferencials per les 
seves necessitats específiques. Finalment, s’insta la participació activa de les 
administracions regionals i locals.

Des de la particularitat espanyola, l’estratègia plantejada pel Govern de l’Estat 
compta amb dos objectius bàsics i sis de secundaris. Un primer objectiu és 
l’eradicació del barraquisme i l’infrahabitatge. Aquest primer objectiu en té dos 
de secundaris, que es corresponen amb la reducció del nombre de llars gitanes 
que estan en condicions de barraquisme, d’una banda, i la reducció del nombre 
de llars que ho fan en infrahabitatges, de l’altra.

El segon objectiu residencial que es marca l’estratègia és la millora de les 
condicions residencials de la població gitana en general. Hi ha quatre objectius 
secundaris: reducció del percentatge de llars amb persones gitanes que 
no tenen alguna instal•lació bàsica; reducció del percentatge de llars amb 
persones gitanes amb problemes d’humitats; reducció del percentatge de 
llars amb persones gitanes amb manca d’equipaments urbans bàsics, com 
ara l’enllumenat, la recollida d’escombraries o la manca de transport públic, i, 
finalment, la reducció del percentatge de llars amb persones gitanes que viuen 

37. Reglamento (UE) Nº 
437/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 
19 de mayo de 2010 que 
modifica el Reglamento (CE) 
Nº 1080/2006, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, por lo que se refiere 
a la subvencionalidad de las 
intervenciones en materia de 
vivienda en favor de las comu-
nidades marginadas.

38. COM (2011) 173 final: Un 
marco europeo de estrate-
gias nacionales de inclusión 
de los gitanos hasta 2020. 
Comunicació de la Comissió al 
Parlament Europeu, al Consell, 
al Comitè Econòmic i Social i 
al Comitè de les Regions.
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en condicions d’amuntegament.

El Pla d’acció de l’estratègia es vincula al Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 
2009-2012, que finalitza aquest any, i que, com hem comentat, té partides 
específiques per a programes per eradicar el barraquisme i l’infrahabitatge.

Experiències significatives a Europa per a la millora residencial i el 
reallotjament de la població gitana

Segons un informe de seguiment de la Comissió Europea relatiu a la 
implementació de mesures i polítiques per a la integració social de la població 
gitana als diferents països de la Unió Europea39, s’havien portat a terme 
nombroses accions en l’àmbit de la millora residencial, entre els quals s’incloïen 
processos de reallotjament durant la segona meitat de la dècada passada. Entre 
les polítiques i els programes nacionals, el document elaborat per la Comissió 
destaca les accions implementades a Bulgària, la República Txeca, Romania 
i Eslovàquia amb la construcció d’edificis d’apartaments i la millora de les 
infraestructures urbanes dels barris on viu la població gitana. És especialment 
rellevant el programa nacional hongarès per a l’eliminació de nuclis barraquistes 
amb un pressupost al voltant dels 12 milions d’euros. Un altre tipus de 
polítiques a esmentar és el que s’adreça a la millora dels préstecs per a habitatge 
a Grècia i els programes de rehabilitació i dotació de serveis mínims (aigua i 
electricitat) portats a terme a Polònia. A Bèlgica, les accions han estat més 
orientades al manteniment i la millora dels espais destinats a les poblacions 
itinerants en caravanes i altres tipus d’habitatges mòbils, mitjançant la compra 
de terrenys i l’adequació de les seves infraestructures. Aquest tipus d’accions 
també les veiem al Regne Unit, on el Govern gal·lès ha fet un esforç important, 
i, en certa mesura, a França, on s’ha treballat des de diverses iniciatives locals 
per a la creació de les insertion villages40,  assentaments temporals que permetin 
l’adaptació i el reallotjament posterior a l’habitatge normalitzat.

Per tant, a Europa, la millora de les condicions residencials de la població 
gitana presenta diversitat de polítiques i programes amb perspectives d’acció 
diferenciades. Les intervencions van des de la millora residencial i urbanística 
dels mateixos habitatges, edificis i barris on viuen les famílies, a la construcció 
d’habitatges nous per reallotjar les famílies que viuen en assentaments 
barraquistes o edificis en situacions pròximes a la ruïna, o al manteniment dels 
assentaments destinats a poblacions nòmades, però introduint-hi millores 
d’infraestructures.

Les tendències generals de millora de les condicions residencials de la població 
gitana a Europa són aquestes. Ara bé, aquí volem presentar amb més detall quins 
són els punts més rellevants d’aquestes polítiques i, sobretot, de les polítiques 
vinculades amb els processos de reallotjament per tal d’aconseguir la integració 
residencial i social de les comunitats gitanes excloses41. Per fer això prenem 
com a referència una sèrie d’informes de la FRA, en els quals s’expliquen 
programes d’acció en matèria d’habitatge de diferents estats europeus adreçats 
a la població gitana exclosa.  Es tracta de sis informes que tenen com a referència 

39. Roma in Europe: The imple-
mentation of European Union 
instruments and policies for 
Roma inclusion. Progress report, 
2008-2010.

40. Aquesta actuació s’ha 
trobat amb l’oposició de 
nombroses entitats socials per 
considerar-la una opció segre-
gativa i que no es diferencia 
d’accions franceses semblants 
de fa cinquanta anys, cone-
gudes aleshores com a transit 
camps. 

41. Es poden consultar els 
documents a: http://fra.eu-
ropa.eu/fraWebsite/research/
publications/studies_discus-
sion_papers/case-study-roma-
housing_en.htm.
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les actuacions en sis estats europeus, entre les quals es consideren dues 
actuacions a Espanya: el programa de Navarra i el de Madrid. En aquest apartat 
presentarem les conclusions generals dels programes d’Hongria, la República 
Txeca, Eslovàquia, tot i que els informes també consideren els casos d’Irlanda i 
el Regne Unit. Tan sols presentem conclusions dels tres primers estats per ser 
programes vinculats al reallotjament. Un apartat especial tindrà la política de 
reallotjament aplicada a Portugal que ha estat denunciada per l’European Roma 
Rights Centre.

Aspectes positius dels programes europeus

D’acord amb els estudis de casos dels programes hongaresos (Podo-Híd 
Roma Integration Model Program i Cherry Blossom project), txecs (Coexistence 
Village) i eslovacs (Construction of social housing in Vaľkovľa i Roma Settlement 
Nálepkovo), els punts positius destacats en els informes respectius són un 
conjunt d’aspectes que no totes les actuacions comparteixen, però que sí que 
són parcialment, en més o menys mesura, en cadascuna d’aquestes. Amb l’ànim 
de resumir i generalitzar conclusions, presentem tot seguit els punts:

• El reallotjament en habitatges normalitzats en zones centrals de les ciutats i no 
perifèriques s’ha mostrat com una tendència positiva en els programes de millora 
residencial. Amb aquesta mesura es contribueix a la integració social i s’eradica 
la segregació de la població gitana.

• Els informes destaquen que l’establiment clar de normes i sancions per a les 
famílies reallotjades formen part del procés d’integració residencial i social i 
s’han mostrat positives per afavorir-los. 

• La participació dels actors implicats en el procés de reallotjament s’ha mostrat 
com un element de rellevància especial i que porta a obtenir bons resultats des del 
primer moment en què comença el projecte fins a la finalització d’aquest, passant 
per les distintes fases.

• Els programes de reallotjament i de millora de les condicions residencials de 
la població gitana exclosa s’han de posar en relació amb la població no gitana. 
Totes dues ètnies han d’estar implicades en la resolució dels problemes de cada 
una d’aquestes. Les iniciatives de millora residencial no es poden desenvolupar 
pensant únicament en clau gitana. Un enfocament exclusivament envers la 
població gitana implica la perpetuació de la segregació ètnica i l’estigmatització 
de la seves famílies.

• La població gitana s’ha d’entendre com una comunitat heterogènia dins la qual 
poden haver-hi multitud de realitats diferents. Les diferents comunitats (famílies) 
poden implicar l’existència de diversos sistemes de solidaritat, normes, valors i 
relacions interpersonals.

• Els aspectes socials de l’habitatge s’han de tenir en compte a l’hora de plantejar 
programes de millora residencial de la població gitana. L’habitatge de tipus social, 
sovint considerat d’acord amb aspectes com ara costos econòmics o aspectes 
tècnics, implica la necessitat d’entendre la realitat residencial com un fenomen 
complex. 

• El treball amb població vulnerable, com poden ser comunitats gitanes 
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determinades, s’ha de fer d’acord amb paràmetres de llarg termini, especialment 
aquells vinculats amb la integració residencial. 

• Els governs locals han de comptar amb una força considerable per fer front als 
prejudicis i les oposicions de la població local i per aconseguir la integració social 
i eradicar la segregació d’aquest col•lectiu. Un lideratge local fort pot assolir 
superar el desacord inicial dels veïns i la població en general, tot i que és necessari 
comptar amb el conjunt de la societat civil. 

• Vinculat amb el punt anterior, el paper dels mitjans de comunicació és molt 
important per lluitar contra els possibles prejudicis i estereotips, així com per 
potenciar la cohabitació de la població gitana i la no gitana.

• És necessària l’avaluació continuada dels projectes d’integració residencial de 
la població gitana per tal de poder establir guies futures d’actuació en situacions 
semblants o diferents. Aquestes avaluacions han de ser estandarditzades i han de 
tenir instruments clars d’avaluació.

Aspectes negatius dels programes europeus

S’ha d’aclarir abans de començar que, de la mateixa manera que els aspectes positius, 
els punts que tot seguit presentarem no estan presents en tots els programes, sinó 
que responen a una visió de conjunt de les problemàtiques. Així, els problemes i les 
carències principals que mostren els programes europeus són els següents: 

• Els habitatges on són reallotjades les famílies gitanes excloses poden ser de mala 
qualitat i no responen, en molts casos, a les seves necessitats. Això té conseqüències 
negatives per a la integració de les famílies gitanes i per a la sostenibilitat futura 
dels programes.

• La sostenibilitat de molts projectes és escassa també per a la implementació de 
programes exclusivament residencials, no acompanyats d’actuacions en matèria 
d’educació i ocupació.

• Els programes de reallotjament no compten en la seva totalitat amb programes 
d’acompanyament o amb treball veïnal que faciliti la integració de les famílies 
nouvingudes. 

• La construcció d’habitatges específics en alguns casos contribueix a la segregació 
i l’estigmatització de les famílies reallotjades. 

El cas de Portugal42

Presentem en aquest punt el cas de Portugal com a model paradigmàtic de 
com una política de reallotjament pot suposar la no-integració de la població 
que és subjecte d’intervenció i com pot incidir en les dinàmiques segregatives 
i excloents d’una comunitat vulnerable com la gitana. No és l’únic cas de 
polítiques de reallotjament o millora residencial que són contràries a la 
inclusió residencial i social de la població gitana. En altres països també n’hi 
ha d’exemples clars, com ara a França o la República Txeca. Això no obstant, 
el cas de Portugal ens permet descriure tot un seguit d’actuacions negatives 

42.   Aquest apartat està 
inspirat en el document Social 
inclusion through social services. 
The case of Roma and travellers, 
de l’European Roma Rights 
Centre (ERRC). En aquest do-
cument es presenta de manera 
resumida el cas de Portugal 
i la denúncia interposada 
per l’ERRC davant el Comitè 
Europeu de Drets Socials per 
l’incompliment dels articles 
16, 30 i 31 per separar o, junta-
ment amb l’article E de la Carta 
social europea revisada, per no 
proveir d’habitatge adequat ni 
promocionar models residen-
cials integradors de la població 
gitana. Per conèixer en profun-
ditat la denúncia, consulteu el 
document a: http://www.coe.
int/t/dghl/monitoring/social-
charter/Complaints/CC61Ca-
seDoc1_en.pdf i la resolució 
recent (30 de juny de 2011) del 
Comitè que considera que Por-
tugal ha violat aquests articles 
esmentats, que els trobareu a: 
http://www.coe.int/t/dghl/mo-
nitoring/socialcharter/Com-
plaints/CC61Merits_en.pdf.
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aplegades en un programa de reallotjament ampli i amb una perspectiva 
temporal dilatada, juntament amb el reconeixement negatiu d’institucions 
internacionals, com el Comitè Europeu de Drets Socials.

Portugal ha implementat un programa important de reallotjament adreçat no 
sols a la població gitana, sinó a tots els qui es trobaven en dificultats i no 
podien millorar les seves condicions residencials. El PER (Programa especial de 
reallotjament) és una part important de l’Institut Nacional d’Habitatge, que té 
la missió de crear el marc legal i cofinançar projectes de reallotjaments portats 
a terme pels municipis. Aquest programa de reallotjament es va iniciar el 1993.

Els processos de reallotjament portats a terme en aquest marc d’intervenció 
presenten tot un seguit de problemes que han suposat el reforçament de les 
dinàmiques de segregació, aïllament i exclusió residencial i social de la població 
gitana més vulnerable. A continuació presentem quin ha estat el conjunt de la 
problemàtica:

• La qualitat escassa de l’habitatge de les famílies reallotjades, així com 
el manteniment precari d’aquests habitatges. En concret, els habitatges 
proveïts pel Govern portuguès es caracteritzen per un sistema deficient de 
calefacció i aïllament contra les inclemències del temps, esperes llargues per 
a la reparació de possibles desperfectes de l’habitatge, l’existència de massa 
escales i dormitoris massa petits, d’acord amb el nombre de membres de la 
família. 

• Els programes de reallotjament sovint no han tingut en compte les 
particularitats culturals dels diferents grups ètnics, sobretot pel que fa a la 
promoció de la convivència intercultural. De fet, s’ha produït l’efecte contrari 
amb un reforçament de la segregació de grups ja marginats, com és el cas de 
la població gitana portuguesa. Els reallotjaments de la població gitana s’han 
localitzat al marge de la centralitat urbana, cosa que ha suposat la promoció 
de processos de guetització. La degradació dels habitatges i les àrees urbanes 
on la població gitana ha estat reallotjada, així com la manca de serveis bàsics 
com ara els educatius o d’ocupació, han contribuït al procés de segregació. A 
més, la manca de rehabilitació dels habitatges que s’han deteriorat també ha 
provocat un reforçament dels processos de degradació urbana i guetització. 

• Un altre problema considerat ha estat la manca de recomptes periòdics dels 
assentaments informals des de l’inici del programa, el 1993. Des d’aleshores, 
no s’ha portat a terme cap tipus de cens que permetés conèixer l’evolució del 
fenomen. La mobilitat de la població i el temps transcorregut des del moment 
inicial del cens fins que els municipis van posar en pràctica els programes 
de reallotjament han deixat sense efecte gran part de les intencions del 
programa i a moltes famílies sense el reallotjament que se’ls havia promès en 
un primer moment per la pèrdua del dret. Pèrdua que, d’altra banda, també ha 
provocat una expulsió dels assentaments informals de tota aquella població 
que no complís amb els requisits per ser reallotjada.

• Moltes famílies han estat separades durant el procés de reallotjament, tot i 
que vivien juntes en el moment de fer el cens. 

• El tipus d’habitatge en el qual la població gitana era reallotjada responia 
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a la uniformitat de blocs d’edificis d’habitatges, en àrees urbanes definides 
per la degradació social i en models constructius que permetien identificar 
fàcilment la població que vivia dintre. Aquest model de reallotjament 
implica el reforçament dels processos d’estigmatització de la població que 
n’és subjecta.

• L’actitud municipal davant el procés de reallotjament sovint ha estat 
marcada per la manca de lideratge i l’escassa força per presentar el procés no 
com un problema per a la població no reallotjada, sinó com una oportunitat 
per a la convivència i la solidaritat, i per resoldre les necessitats d’una part 
de la població portuguesa.

• Part dels problemes dels processos de reallotjament són presentats per 
les autoritats locals portugueses com una manca de finançament (el 50% 
dels fons provenen del Govern central, mentre que la resta correspon als 
municipis).

• Finalment, un altre problema que s’hi afegeix és que els programes de 
reallotjament solen ser l’única via per a moltes famílies gitanes que viuen 
en condicions d’infrahabitatge i en assentaments informals per millorar 
les seves condicions residencials. Altres programes no són viables per a 
aquestes famílies, principalment per la informalitat de les seves condicions 
laborals. Això els impedeix accedir a altres programes d’habitatge social més 
integradors que no pas els programes de reallotjament.

El resultat del mal funcionament dels programes de reallotjament del Govern 
portuguès ha donat continuïtat a l’exclusió social i la marginalització de moltes 
famílies gitanes, ara en habitatges socials públics.
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Consideracions necessàries
en un pla de reallotjament 3

3.1. Consideracions i recomanacions entorn del reallotjament

En l’anàlisi de les diferents experiències de reallotjament de població barraquista 
a Catalunya, Espanya i Europa, prenen relleu alguns aspectes que, al nostre 
entendre, cal tenir en compte:

Són estratègies generalment molt poc sistematitzades. Sorgeixen de la 
necessitat d’eradicar el barraquisme o l’habitatge precari, però cada actuació 
s’acostuma a prendre com un pla especial, extraordinari, específic i diferent a 
cada lloc. És cert que cada localitat que ha entomat un programa així resulta 
una novetat, però no és així per als organismes autonòmics, els estatals, ni 
per a les agències d’habitatge públic. Un cas força excepcional és el de l’IRIS 
(anteriorment Consorcio, a Madrid), que davant la magnitud del barraquisme a 
Madrid ha institucionalitzat les operacions de reallotjament. Aquesta absència 
de sistematització exigeix un lideratge clar per a l’organisme que encapçali 
l’operació.

En primer lloc, observem que tot i la diversitat de situacions familiars, 
d’opcions, formes de vida, pronòstics de vida comunitària, fortaleses i 
debilitats, només hi ha, en l’àmbit institucional, un model d’arribada: el pis 
en edifici vertical, o la casa (més possible en ciutats petites o zones rurals). A 
l’Estat espanyol, no s’ha previst mai seriosament la possibilitat d’oferir formes 
d’allotjament transitòries, no segregadores, per a una minoria que optaria 
per estils d’allotjament on fos factible la mobilitat i el trasllat més o menys 
sistemàtic. Tampoc s’han experimentat formes d’allotjament que combinin 
l’espai construït amb caravanes familiars d’una agrupació familiar extensa. 
En contrapartida, hem constatat que petits grups de famílies gitanes, si en 
tenen l’oportunitat i els mitjans, opten per establir-se en aquests formats més 
lleugers d’allotjament: espais de repòs a França, algunes cases a urbanitzacions 
de Vidreres i Tordera, algunes cases a la Florida de Santa Perpètua de Mogoda, 
per exemplificar-ho.

En aquesta mateixa línia hi ha famílies de perfil barraquista a les quals el pas 
a un habitatge en comunitat és excessivament brusc malgrat la formació, 
l’acompanyament i el seguiment. Algunes formes intermèdies de reallotjament 
han esdevingut cròniques, per la qual cosa ha estat molt qüestionat arreu 
de l’Estat espanyol el pas a l’habitatge provisional fins a formalitzar un 
lloguer estable una vegada superats diferents dèficits d’ús, de pagament i de 
convivència. Aquest qüestionament té la seva raó de ser en el fet que aquesta 

3
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provisionalitat tendeix a indefinir-se en el temps, per la qual cosa esdevé un 
factor de discriminació i segregació.

Els programes de reallotjament són operacions de gran complexitat: d’una 
banda, hi conflueixen diferents àrees administratives poc acostumades a 
treballar conjuntament, poc experimentades a treballar de forma transversal, 
tal és el cas de les àrees d’urbanisme, d’habitatge i de serveis a les persones. 
A aquestes, a vegades, s’hi ha sumat operadores específiques en l’àmbit 
urbanístic, com l’Autoritat Portuària de Barcelona, empreses constructores, 
etc. D’altra banda, hi conflueixen diferents administracions que han de sumar 
esforços per fer front a les despeses derivades d’aquest tipus d’operacions: 
administració local, comarcal, autonòmica i estatal. També observem que en 
algunes localitats les diferents forces polítiques no sempre valoren aquest 
tipus d’operacions de la mateixa manera, per la qual cosa hi ha un risc afegit 
d’utilització d’aquest tema per a finalitats partidistes. Junt amb això, cal 
esmentar que la població en general acostuma a ser poc receptiva a aquests 
projectes, els quals són percebuts com a discriminatoris a favor dels gitanos i 
les gitanes. És força habitual detectar moviments de rebuig dels veïns i veïnes 
que temen compartir espais comuns amb població barraquista reallotjada.

En aquest marc tan complex, les experiències ens mostren que totes les 
administracions i àrees implicades amb un lideratge clar, definit i reconegut 
vertebrin un front comú que faciliti la confluència de totes les decisions 
i que aquestes es prenguin àgilment. Igualment, exigeix que les diferents 
forces polítiques locals facin un pacte de suport a les estratègies d’eradicació 
del barraquisme. Aquest pacte, explícit o implícit, s’hauria de fer extensiu 
a les diferents organitzacions que hi tenen algun nivell d’implicació, pel 
seu coneixement de les famílies, pels serveis que hi presten, o per la seva 
especialitat i capacitat de gestió. 

El treball en xarxa és la forma adequada per tractar no sols la complexitat en 
la gestió del programa en un àmbit institucional, sinó també per tractar la 
complexitat dels diferents factors d’exclusió que viu cada família, els quals es 
combinen en el procés de tot reallotjament.

En aquesta línia, i considerant les dificultats de comprensió d’aquest tipus 
d’operacions que tenen els diferents sectors de població, entenem que és 
imprescindible acordar una estratègia comuna de comunicació, que eviti i 
bloquegi així qualsevol operació de manipulació o tergiversació dels fets i de 
les informacions.

Més enllà de les incomprensions, cal reconèixer que bona part de la tasca 
inclusiva la fa de manera natural el veïnat d’acollida, la comunitat de veïns de 
l’escala que es comparteix. Fins ara no s’ha reflexionat sobre aquest aspecte. En 
els processos de seguiment de les famílies reallotjades, en general es procura una 
adaptació de les famílies a les normes i convencions generals de les escales de 
veïns, a aspectes normatius bàsics de civisme, s’ajuden les famílies reallotjades 
a dirimir en les diferents situacions que es van trobant i moltes vegades s’han 
exercit tasques de mediació o de facilitació. Tanmateix, qui acaba de modelar la 
relació en un procés d’acomodació mútua és el mateix veïnat, i això s’acostuma 
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a fer sense suport ni compensació de cap mena. Caldria estudiar cada cas des 
de la perspectiva del pronòstic familiar elaborat.

Un dels aspectes que pren relleu en tots el programes és el de la participació 
dels afectats. Entenem que en els programes això s’assumeix en dues vessants 
diferenciades: Per un costat la participació des del punt de vista global en el 
mateix programa, en la seva gestió, i per l’altre, en la relació singular amb cada 
família i persona afectada. 

En la vessant de la gestió global, és una pràctica força habitual implementar 
un espai específic d’intercanvi amb referents de la població afectada, els caps 
de família, o interlocutors diversos. En moltes ocasions la necessitat de les 
administracions per comptar amb algun interlocutor ha portat a crear-ne 
artificialment, dotant de “poder” i prestigi persones l’habilitat de les quals és 
saber relacionar-se amb el món no gitano i amb l’Administració, però que en 
veritat no representen bé els interessos del conjunt. També per a aquest tema 
cal tenir un coneixement suficientment profund per copsar-ho i no precipitar-
se.

D’altra banda, la participació s’incorpora com el fet d’assumir els aspectes que 
afecten la família, els seus processos vitals. A aquest nivell, es tracta se situar-
se generalment en la vessant socioeducativa, en la implicació dels diferents 
membres de la família. Del que es tracta és que les famílies i els individus, 
una vegada informats i conscients del que hi ha, puguin dir-hi la seva i que 
això es tingui en compte. Moltes vegades les famílies romanen despistades 
perquè no se’ls han explicat bé els passos a seguir i també perquè en alguna 
ocasió en no haver lideratge institucional ni concert clars dels col•laboradors 
no s’han definit les fases del procés. Llavors la participació a tots els nivells és 
una fal·làcia.

Pràcticament, la totalitat dels programes de Catalunya, i de bona part de l’Estat 
espanyol, coincideixen a preveure diferents elements previs al desenvolupament 
del programa, i que són imprescindibles perquè sigui viable. Ens referim al cens 
de famílies, l’estudi d’aquestes, la previsió de recursos, la previsió d’habitatge, 
la resolució dels aspectes logístics i la definició dels procediments. 

Pel que fa al cens de famílies, és molt important delimitar l’abast dels beneficiaris 
i afectats per aquestes operacions, situar els drets que els confereix, el temps 
d’estada als assentaments, i així evitar qualsevol maniobra extensiva a famílies 
que no tenen res a veure amb la situació.

De la mateixa manera, un primer estudi de les famílies afectades és necessari 
per poder fer les previsions del programa a implementar i desenvolupar. 
Percebre les relacions interfamiliars, el parentiu que vincula unes i altres, 
la seva història, les aliances i els subgrups, les formes de subsistència, els 
nivells educatius, les afectacions sanitàries més comunes, el grau d’escolaritat 
dels menors, el tipus d’habilitats socials, etc. Igualment, convé detectar les 
organitzacions que hi estan vinculades, que els donen suport per poder definir 
el seu paper quan s’intervingui.
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Un dels aspectes sobre el qual cal una definició clara des del principi és el de la 
dotació d’habitatge, saber quins organismes el facilitaran, en quina proporció i 
quin serà el règim de tinença.

La majoria de programes han començat sense una dotació d’habitatge previst, 
sense uns mecanismes d’accés definits a priori, la qual cosa ha estat un dels 
motius més importants de la lentitud de la resolució dels programes. La majoria 
d’operacions de reallotjament estaven previstes per dos anys i han doblat i 
triplicat el temps, cosa que ha encarit el procés i complicat la interlocució amb 
els afectats.

En algunes ocasions, amb un plantejament benintencionat, però alhora poc 
profund, s’ha facilitat l’accés simple a l’habitatge en règim de propietat com 
una fórmula de garantia per a la inclusió social i la superació de situacions 
de barraquisme o d’accés per a famílies en situació molt precària, però s’ha 
oblidat l’acompanyament social necessari per treballar de forma integral els 
aspectes bàsics del treball, la salut i l’educació. Promogut per les mateixes 
administracions, en l’exercici de la seva responsabilitat social, el gestor públic 
ha facilitat l’accés a la propietat amb ajuda pública, però amb despreocupació 
per les clàusules de control i garantia per a la continuïtat del bon ús de 
l’habitatge. Algunes famílies han pogut utilitzar l’habitatge com a patrimoni 
per a transaccions econòmiques noves i han pres decisions poc raonables, i 
de poc futur, davant necessitats de supervivència, per falta de seguiment 
institucional. 

És ben cert que sovint l’oferta en propietat en què se subvenciona una part i 
es facilita el crèdit de l’altra ha estat l’única fórmula possible, atès l’escassetat 
de possibilitats en el lloguer públic i encara més en condicions de no-
concentració. Amb tot, l’accés a la propietat de l’habitatge pel que fa als sectors 
socials empobrits que no han tingut mitjans per fer-hi un bon manteniment, és 
un dels factors de degradació de part del parc d’habitatges del país.

L’anàlisi de les actuacions porta indefugiblement a una opció de tinença que no 
sigui mercantilista i sigui sostenible en el temps. En aquest sentit és l’habitatge 
públic qui ho garanteix, amb diferents possibilitats com el lloguer, els contractes 
d’ús i habitació i els contractes precaris. L’opció al lloguer i a altres formes 
similars implica un model de política d’habitatge més equilibrat i un avenç 
en la convergència europea. El percentatge d’habitatge públic de lloguer a la 
majoria de països de la Unió Europea és molt més gran que a Espanya, la qual 
cosa ha estat una de les dificultats d’accés a l’habitatge més importants amb 
què s’ha trobat la ciutadania empobrida.

Un dels aprenentatges importants que s’han fet en els programes duts a terme és 
el de la separació formal entre les institucions operadores d’habitatge (incloent 
els aspectes jurídics) i les organitzacions gestionadores de l’acompanyament 
social, en un marc de coordinació i complicitat estretes en els objectius i els 
mètodes. Aquesta diferenciació permet optimitzar els efectes positius de 
l’especialització en el tractament de les famílies i en el procés en general.

Dels processos generals de reallotjament, en les seves diferents etapes 
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històriques, a Catalunya i a l’Estat espanyol s’ha arribat a la determinació 
que el reallotjament en dispersió és l’alternativa que dóna més bons resultats 
(tal com s’ha comentat al capítol 1). Hi ha motius de caràcter sociològic i de 
caràcter antropològic que ho avalen. L’experiència mostra que la concentració 
de famílies de perfil barraquista situades en el mateix edifici d’habitatges o 
concentrades en alguna zona acaben reproduint dinàmiques endogàmiques, 
exclusives i que, generalment, desemboquen en la degradació dels espais 
construïts i dels espais comuns i públics. És molt difícil mantenir la fortalesa 
d’una família en un entorn degradant. Les accions de concentració en zones 
específiques comporten una segregació que en un estat de dret en el marc de la 
Unió Europea no es pot permetre.

D’altra banda, fa més de setanta anys les famílies gitanes s’autodistribuïen pel 
territori per a tasques relacionades amb el comerç d’animals, les fires, etc., 
per evitar la competència directa entre famílies gitanes. Actualment, això 
ja no és així, molts d’aquests oficis vinculats al món rural s’han extingit i, a 
més, les polítiques d’habitatge els ajunta, així com el barraquisme. Amb tot 
perdura l’interès per no concentrar-se i té a veure amb la necessitat de no ser 
assenyalat, no carregar-se problemes dels altres, poder guanyar-se la vida i 
mantenir-se en l’anonimat.

Són, per tant, les mateixes famílies gitanes les que prefereixen evitar els 
guetos, dispersar-se, i mantenir, però, la proximitat de les xarxes familiars. La 
família extensa esdevé, encara per a molts, una unitat compartida de criança 
dels menors, de treball, de suport mutu, que no es vol trencar. És així, doncs, 
que els reallotjaments han de combinar la dispersió de les famílies extenses, 
però també la proximitat de cada nucli d’una gran família.

3.2. Condicionaments previs al reallotjament

Hi ha diferents forces influents en tot procés de reallotjament que es poden 
associar en dos grans grups: d’una banda, les forces de pressió sobre determinats 
assentaments de barraques o habitatges precaris. Aquestes operen en el sentit 
del desallotjament per a necessitats d’ordre extern als mateixos assentaments. I, 
d’altra banda, les forces de protecció, les quals incideixen en el desenvolupament 
econòmic, social, educatiu i cultural de la població del territori, habitualment 
més sensibles a la segregació i l’exclusió.

Les forces de pressió de caràcter públic fan referència als diferents plans de 
caràcter urbanístic relacionats amb la millora d’infraestructures, la renovació 
urbana, els PERI, l’alliberament d’espai públic per alleugerir zones d’alta densitat 
poblacional. També, motivacions de tipus estètic incloses en les normatives 
cíviques fan impossible determinades formes de vida que esdevenen, així, 
irregulars.

Junt amb les forces de protecció de caràcter privat hi considerem els diferents 
moviments de caràcter veïnal que han anat reclamant solucions a determinades 
situacions considerades inadequades o indignants, a les formes d’organització i 
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pressió de diferents entitats del tercer sector.

Unes i altres forces, pressió i protecció, es combinen en tot procés de 
desplaçament i reallotjament de la població, en una amalgama d’agents de 
diversa índole que cal situar i, en tot cas, coordinar.

A Catalunya, en aquests darrers anys, observem aquesta combinació 
d’interessos i forces:

• Necessitats urbanístiques: construcció del vial de les rondes i l’Anella 
Olímpica (Can Tunis Vell a Barcelona), ampliació del port (Can Tunis Nou 
a Barcelona), instal•lació de la CIM (Minetes, a Santa Perpètua), estació de 
l’AVE (a Sant Joan de Figueres) PERI (Ciutat Vella a Barcelona i Cappont a 
Lleida), renovació urbana per patologies estructurals (Sant Roc, Sant Cosme, 
Via Trajana a Badalona, el Prat i Barcelona respectivament). Esdeveniments 
de caràcter internacional a la ciutat (la Mina a Sant Adrià de Besòs), 
esponjaments de barris sobresaturats.

• Decisions polítiques d’eradicació del barraquisme per pressió popular o 
veïnal o per raons ètiques i estètiques.

• Combinació de totes dues. En general, observem que determinades decisions 
de caràcter urbanístic que empenyen al desplaçament de la població poden 
ser oportunitats de processos inclusius en l’àmbit residencial i social, si 
s’acompanyen amb condicions adaptades a les possibilitats de la població 
afectada i si s’hi incorpora un acompanyament social i educatiu personalitzat 
i proper.

forces de pressió forces de protecció

desplaçaments

Sector públic:
• Millora d’infraestructures
• Renovació urbana
• Perill i espai públic
• Estètica
• Processos judicials
• Normatives cíviques

Sector privat:
•  Espais comercials
• Equipaments industrials
• Habitatges d’alt nivell
• Turisme

Sector públic:

• Polítiques institucionals
• Estratègies socials
• Suport legal

Sector privat:

• Pressió veïnal
• Processos participatius
• Organitzacions del 
   tercer sector
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Entre la població afectada per aquests processos entenem que hi ha una 
diversitat de situacions i tipologies molt gran i complexa. Al nostre entendre, 
es poden classificar en tres grans grups:

• Persones i famílies amb certa autonomia social, educativa, econòmica i 
cultural.

• Persones i famílies amb riscos d’exclusió social en diferents intensitats. 
D’aquests cal esmentar explícitament les característiques específiques de la 
població barraquista.

• Persones i famílies amb dificultats socials per afrontar canvis (gent gran, 
persones amb discapacitat persones amb malaltia mental, etc.).

3.3. El marc jurídic de referència dels assentaments d’ètnia gitana

L’exposició del marc normatiu aplicable, prima facie, als assentaments de 
població gitana de Catalunya ha de començar deixant constància expressa del 
desenvolupament escàs –per no dir nul– legislatiu i reglamentari aplicable a la 
casuística i problemàtica pròpies d’aquest tipus d’assentaments.

La conseqüència s’imposa per ella mateixa: el marc normatiu l’haurà de confegir 
l’aplicador del dret (bàsicament les diferents administracions públiques 
competents en cada una de les matèries concernents) a partir, d’una banda, dels 
tractats internacionals que tenen per objecte la defensa de les minories ètniques 
i socials o de les poblacions majoritàries, però en situació de desigualtat 
històrica; i, d’altra banda, d’acord amb la jurisprudència, especialment europea 
i, de forma principal, el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Doctrina jurisprudencial bàsica 

Davant la constatació sociològica de la històrica discriminació del poble gitano 
(la principal minoria ètnica d’Europa, amb una població disseminada de més de 
dotze milions de persones), els tribunals de justícia han elaborat un esquema 
conceptual bàsic que es pot sintetitzar en tres grans principis jurídics dels 
quals deriven tres àmbits d’actuació dels poders públics:

a) Interdicció absoluta de mesures i actuacions de facto que impedeixin o 
dificultin l’accés als recursos per raó de l’origen ètnic de les persones.

b) Dret de les persones d’ètnia gitana a mantenir i fomentar la seva forma 
de vida.

c) Foment de mesures de discriminació positiva adreçades a compensar els 
handicaps individuals i col•lectius derivats de la discriminació històrica de 
la població gitana. En efecte, si ningú no pot ser discriminat per la seva ètnia, 
ni ser obligat injustament a renunciar a la seva identitat, cal tenir en compte, 
també, que quan la pertinença a una ètnia discriminada històricament 
és causa eficient de la situació de marginació o d’exclusió social, és a dir, 
d’una situació de desigualtat efectiva respecte de la resta de població, 
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resulten jurídicament justificades les mesures de discriminació positiva que 
possibilita l’article 9 de la Constitució. 

Les mesures de discriminació positiva: delimitació

Per a una concreció adequada de les mesures de discriminació positiva en 
relació amb les poblacions dels assentaments gitanos de Catalunya, resulta 
imprescindible, a fi de delimitar-les conceptualment, descobrir i definir-ne els 
límits, en especial aquells que porten causa de la concurrència inevitable de les 
mesures esmentades amb els drets de la resta de població i amb els principis 
fonamentals que regeixen el nostre sistema jurídic, i, per davant de tots, la 
concurrència de qualsevol mesura de discriminació positiva amb el principi 
d’igualtat entre tots els espanyols, que consagra l’article 14 de la Constitució. 

La definició de qualsevol mesura de discriminació positiva ha de respectar tres 
límits bàsics:

1r) La no-modificació de la naturalesa jurídica dels drets 
La modulació de qualsevol dret per efecte de pertinença a una minoria ètnica 
troba el seu primer límit en la mateixa naturalesa del dret: la mesura de 
discriminació positiva pot modular l’exercici del dret, però no pot modificar-ne 
la naturalesa. A tall d’exemple: si el dret a un habitatge digne no es conceptua 
en el nostre ordenament vigent com un dret subjectiu, sinó únicament com un 
principi rector que ha d’inspirar la legislació, el dret reconegut a les persones 
beneficiàries d’un programa de reallotjament domiciliari estarà subjecte, 
sempre, a la disponibilitat pressupostària, atès que no serà predicable, en cap 
cas, un suposat dret subjectiu dels beneficiaris a un habitatge digne.

2n) La definició dels estàndards de referència
El segon límit de qualsevol mesura de discriminació positiva està constituït 
per la definició necessària i prèvia dels estàndards de referència, és a dir, 
de la situació a la qual s’han d’equiparar els beneficiaris de les mesures de 
discriminació positiva. En l’exemple de l’habitatge que abans hem esmentat, 
la definició de l’estàndard suposaria la concreció de les característiques 
necessàries d’un habitatge per conformar una oferta adequada (en el nostre 
cas els estàndards estarien positivitzats pel Decret català 55/2009, de 7 d’abril, 
sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i de la cèdula d’habitabilitat).  

3r) La llibertat personal: el dret a restar desigual
El tercer límit de les mesures de discriminació positiva el conforma el respecte 
a l’autonomia personal, és a dir, a la pròpia voluntat de la persona discriminada 
que pot optar, legítimament, per restar desigual. Aquest límit resulta nuclear 
pel que fa a la definició dels efectes jurídics d’una oferta adequada de mesures 
de discriminació positiva: qui rebutja injustificadament una oferta d’aquestes 
característiques manifesta, tàcitament o explícitament, el seu desig de 
mantenir-se en situació de desigualtat, que ha de ser lliure i exclusivament 
personal, i, en conseqüència, allibera els poders públics de l’obligació d’efectuar 
una oferta nova.
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El règim competencial dels assentaments d’ètnia gitana

Si el nomadisme ha estat, històricament, un tret propi del poble gitano i el 
semisedentarisme (entès com la possibilitat de desvincular-se fàcilment d’un 
territori concret), una característica actual de la població gitana domiciliada 
a qualssevol dels assentaments de Catalunya, l’atribució mecànica, i en 
règim d’exclusivitat als serveis socials d’un municipi determinat, de les 
problemàtiques derivades de l’existència, en el seu terme municipal, d’una 
població gitana organitzada en forma d’assentament, resulta ineficaç i ineficient 
des del punt de vista de l’actuació administrativa i, en conseqüència, contrària, 
prima facie, a la normativa d’aplicació. 

Sembla, en tot cas, que el criteri tradicional d’assignació de competències 
a partir de la vinculació estable de les persones amb un territori municipal 
concret, no és aplicable a les poblacions que s’han de definir com a nòmades 
o semisedentàries, amb el benentès que procedir a una tal assignació 
competencial impossibilita una actuació administrativa eficaç i eficient, la 
qual cosa comporta, per derivació lògica, l’ajornament sine die de la resolució 
dels dèficits que arrosseguen les poblacions afectades (i, en conseqüència, la 
cronicitat de les problemàtiques socials i individuals evidenciades).

D’acord amb aquestes consideracions, sembla lícit concloure que la competència 
directa en la gestió de les problemàtiques socials derivades de l’existència 
d’una població nòmada o semisedentària correspondria, en línia del principi, al 
consell comarcal i/o la diputació provincial corresponent (article 32 de la Llei 
12/2007), o al mateix departament de la Generalitat de Catalunya competent en 
matèria de serveis socials (exarticle 29.e) de la mateixa Llei).

3.4.  L’acompanyament social i educatiu en un procés de reallotjament

És la prestació del servei de suport i orientació en el procés d’allotjament en 
casos de població afectada per plans urbanístics o de millora dels barris, o les 
operacions d’eradicació del barraquisme. Consisteix a preparar les persones i les 
famílies afectades per aconseguir l’autonomia socioeconòmica i la convivència 
veïnal, a través de les habilitats relacionals, d’administració i organització de 
la llar, del manteniment de l’habitatge i l’ús correcte dels serveis comunitaris.
En aquest sentit la intervenció social i educativa que es porta a terme se centra 
en dos aspectes concrets: 

• La normalització de la integració al nou medi de les persones o famílies amb 
dificultats en l’allotjament o el reallotjament. 

• L’aprofitament d’aquest procés de canvi per millorar les carències personals 
o socials presents en la llar o la família amb anterioritat al procés de 
reallotjament.

Les llars a qui s’adreça una intervenció i acompanyament d’aquest tipus són 
formades per població en risc o en situació de vulnerabilitat social, per a les 
quals els canvis en l’habitatge pot suposar més oportunitats, més reptes i/o 
més trasbalsos que per a la resta de la població. 
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Es tracta, doncs, del següent:

• Gent gran amb rendes baixes i/o amb problemes de salut greus, dificultats 
de mobilitat, etc.

• Població nouvinguda amb dificultats de comunicació, poques habilitats 
i pocs coneixements per relacionar-se amb l’Administració pública, amb 
els veïns, etc., sovint amb dificultats de convivència veïnal a causa de la 
diferència en els usos dels espais, del desconeixement dels drets i deures i 
dels recels mutus amb la comunitat de veïns.

• Famílies o agrupacions de persones amb dificultats econòmiques, amb 
nivells educatius baixos i poques habilitats socials per resoldre i afrontar 
situacions de canvi i per millorar les seves condicions de vida.

• Famílies o agrupacions de persones amb membres amb conductes d’exclusió 
social, drogodependència, alcoholisme, activitats delictives o altre tipus 
d’activitats que poden dificultar el procés d’allotjament.

• Famílies o agrupacions de persones amb membres amb malalties mentals, 
discapacitats greus o altres patologies clíniques o psicosocials que dificulten 
i degraden les condicions de vida a la unitat familiar i la convivència veïnal.

També en col•lectius i entorns:

• Entorns amb contextos socials i comunitaris mancats de xarxes socials, amb 
situacions freqüents de conflictivitat social i amb pocs referents identitaris 
col·lectius. 

• Barris o zones amb edificacions precàries, infrahabitatge, barraquisme, pocs 
espais públics, mal ús dels espais comunitaris, poc dinamisme econòmic 
local i, per tant, manca d’expectatives de futur i entorns urbans en degradació 
permanent malgrat la inversió pública.

La incorporació d’un tècnic, o equip social, en la gestió del procés d’allotjament 
suposa disposar d’un servei complementari per a la interlocució efectiva de 
cada expedient. D’aquesta manera, es fa una intervenció social específica i 
individualitzada en contextos o en poblacions concrets.  

La intervenció social suposa atendre i tractar les necessitats de les persones i 
famílies personalitzadament en consonància amb les condicions determinades 
pel pla de gestió de l’habitatge. És a dir, l’actuació social suposa la possibilitat 
d’incidir en la preparació dels afectats, la facilitació de la presa de decisions per 
part seva, la conscienciació de la situació en paràmetres objectivables i enfocats 
a la resolució de les necessitats.

La intervenció social significa la incorporació d’un rol nou en la interlocució 
amb els afectats. Representa la funció de la proximitat amb l’usuari, l’ajuda des 
de la confiança i l’ascendència de l’orientador. L’acompanyament social s’ha 
de fer mantenint clara la figura institucional que pren les decisions finals, que 
és l’Administració pública responsable a qui cal adreçar qualsevol demanda i 
amb qui cal establir qualsevol acord. Així el rol del tècnic social s’inscriu en el 
marc de les necessitats de la gestió institucional i l’atenció de les necessitats 
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objectives dels afectats.

Els objectius generals que es pretenen assolir amb l’acompanyament social són:

1. Positivar el procés d’allotjament incidint en l’oportunitat de millora en les 
condicions de vida que suposa.

2. Fer el seguiment de totes les fases del procés des d’una atenció 
individualitzada.

3. Normalitzar la integració al nou medi.

4. Facilitar la convivència i la cohesió social.

Pel que fa als objectius educatius i formatius, la intervenció social pretén: 

• Capacitar per a la convivència veïnal, donant eines i habilitats de relació 
social que afavoreixin el clima veïnal, i formar en drets i deures de les 
comunitats de veïns.

• Formar en temes de gestió i administració de la llar.

• Formar en temes de protecció i autoprotecció.

• Elaborar el procés de canvi d’allotjament, tenint en compte la sensació de 
pèrdua dels referents sociofamiliars i positivant el procés. 

• Conèixer l’entorn nou i els recursos i els serveis del barri.

• Donar eines i afavorir la participació social en l’entorn nou.

• Altres demandes i necessitats de formació que es puguin atendre a cada 
moment.

La intervenció social segueix un procediment en fases. Es tracta de fer un 
diagnòstic previ que asseguri una planificació de la intervenció. Posteriorment, 
es fa un seguiment periòdic i centrat en les necessitats i les demandes 
diagnosticades, i, finalment, es determina un període de transició a les 
noves condicions d’habitatge durant el qual se segueix portant a terme una 
intervenció.

1.Diagnòstic social de les famílies o els col•lectius: 

Es fa un reconeixement previ i una detecció dels elements psicosocials de 
la família o del col•lectiu ateses les possibles patologies, les necessitats 
específiques, les preocupacions i les inquietuds relacionades amb el procés de 
reallotjament. D’altra banda, en els casos necessaris, s’analitzen les relacions, 
les afinitats i els conflictes entre famílies i grups, i s’estableixen estratègies 
a seguir considerant el seu encaix comunitari i amb les xarxes de serveis 
corresponents. D’aquesta manera es planifica la intervenció, en termes de 
les necessitats formatives, la previsió de tràmits necessaris, les estratègies 
socioformatives, etc. 

En aquesta fase es fan entrevistes i visites a domicili, verificacions de 
documentació a través de la coordinació amb els serveis de proximitat 
(socials, sanitaris i educatius) i, finalment, una valoració de dades i l’elaboració 
d’informes de situació.
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2. Acompanyament familiar abans del reallotjament:

Preparació per al reallotjament, la conscienciació de la situació i l’orientació 
d’un procés de canvi potencialment traumàtic cap a un procés positiu. 
Es dóna el suport i es fa el seguiment necessari en la gestió i la petició de 
documentació, l’assessorament sobre els passos administratius a seguir, etc. Es 
resolen possibles conflictes les i es fan intervencions més específiques segons 
la situació diagnosticada i la demanda.

3. Formació per al reallotjament:

Formació específica com a preparació per al reallotjament, tant de manera 
individual amb cada família com a través d’una formació grupal. Segons els 
col•lectius i les demandes es porta a terme un treball integral amb les famílies 
(hàbits d’higiene i sanitaris, acompanyament escolar, inserció laboral, etc.) 
per transformar els factors d’exclusió social i afavorir processos d’inserció 
i d’inclusió social, tot aprofitant que el canvi en les condicions d’habitatge 
generin canvis positius en les pràctiques i l’organització quotidiana. Un 
cop duta a terme aquesta tasca de formació i d’adquisició d’hàbits, es fa 
l’acompanyament a les visites al nou habitatge, la preparació i el suport en el 
trasllat, etc.

4. Acompanyament durant el procés de canvi d’habitatge:

Suport específic en la preparació de la nova llar: parament, tramitació bàsica dels 
subministraments, empadronament, canvis de CAP de referència, canvis d’àrea 
bàsica de serveis socials (ABSS), coordinació de traspassos de renda mínima 
d’inserció i suport a tasques de l’ABSS, escolarització, coneixement de les 
dinàmiques veïnals, acompanyament als recursos de la zona, acompanyaments 
a serveis específics, assessorament en temes relatius a la comunitat, sanitaris, 
educatius i segons les demandes específiques.

5. Seguiment posterior al reallotjament:

Visites periòdiques a domicili per fer un seguiment de l’evolució familiar, de la 
satisfacció residencial, del nivell d’integració a la comunitat, etc. 
Intervencions específiques en els casos que no s’assoleixi l’objectiu establert, 
coordinacions amb equipaments i serveis de referència, activació de plans 
específics, intervenció familiar sistèmica i intervencions específiques segons 
la situació i la demanda.
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4

4.1. Agents clau en els programes de reallotjament

És imprescindible identificar bé els factors bàsics que conformen un programa 
de reallotjament i els seus rols en el procés de gestió d’un programa d’aquestes 
característiques. Al nostre entendre són bàsicament tres: 

• La sustentació del lideratge global del procés, amb la qual cosa se suposa 
que hi ha una direcció, una planificació i una avaluació. En aquest sentit, ha 
de quedar reconeguda quina és la institució o l’agrupació d’institucions que 
compleixen aquesta funció. I en cas que sigui una agrupació d’institucions, 
s’ha de definir qui sustenta el rol de gerència i qui financia. És en aquest 
marc on s’han de gestionar la previsió econòmica i la gestió de les diferents 
possibles formes de finançament.

• La definició de les característiques d’habitatge alternatiu, la gestió de 
titularitats, els drets i deures, les formes contractuals i la provisió i oferta 
d’habitatge de destinació. És imprescindible la vinculació clara i definida 
dels agents institucionals que sustenten la gestió de l’habitatge i de l’entorn 
juridicolegal d’aquest.

• El tercer factor és també clau per assegurar que el procés de reallotjament 
sigui efectivament un procés d’inclusió social i residencial que marqui un 
punt d’inflexió clar en el desenvolupament social, econòmic i educatiu 
dels conjunts familiars afectats o beneficiaris d’aquests processos. Aquest 
factor el constitueix el conjunt d’entitats i serveis que són concernents en 
aquest desenvolupament. També, des d’aquest punt de vista, cal definir 
amb claredat qui exerceix el paper aglutinador i coordinador d’aquest factor. 
Convé no perdre de vista que, més enllà de la millora urbanística d’aquestes 
operacions, el sentit últim és la millora de les condicions de vida dels afectats 
i el seu avenç en la igualtat d’oportunitats.

Aquests tres factors, si bé cadascun té la seva àrea de gestió, entre si estan 
estretament relacionats i vinculats. En el marc d’un programa de reallotjament, 
uns i altres completen la seva raó de ser amb la coordinació i la implicació dels 

Elements per a la gestió d’un programa
de reallotjament

Tractem com a trasllat residencial tot procés de canvi d’un allotjament a un 
altre. Tractem com a reallotjament quan és una acció social intencionada davant 
la precarietat residencial. Són processos que comporten una millora de les 
condicions d’allotjament, i una millora de la qualitat de vida dels afectats. Com 
s’ha vist en els capítols anteriors, aquests processos impliquen per a moltes 
famílies barraquistes un trasbals fort en els modes d’acomodació llargament 
instaurats. El fet que un reallotjament sigui decisivament una aposta per a 
la inclusió social i residencial requereix una determinació clara de qui en té 
la responsabilitat i una combinació de diferents dispositius de gestió amb la 
participació de la població afectada.

4
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altres factors.

La figura següent representa aquest enllaç, la interrelació de cadascun, i el 
paper de lideratge que ha d’exercir la institució o l’agrupació d’institucions que 
es responsabilitza de la globalitat de la intervenció:

Des d’aquesta òptica, qui sustenta el lideratge i la direcció institucional és qui 
vetlla per l’eficàcia i l’eficiència del procés de reallotjament i es responsabilitza 
de la seva gestió; per tant, insta a qui proveeix d’habitatge, assistència jurídica 
i intervenció urbana, la seva adequació al programa en els terminis i les 
condicions que s’estableixin. D’altra banda, insta a qui es responsabilitza del 
desenvolupament humà i social dels beneficiaris a optimitzar i excel•lir en el 
seu treball.

D’una banda, el coneixement i el ritme de qui treballa amb els afectats han 
de ser tinguts en compte per la direcció institucional a fi de poder graduar, 
flexibilitzar i redefinir les polítiques a emprendre, i, d’altra banda, aquestes 
han de ser molt clares per poder treballar-les amb famílies, afectats i serveis 
col•laboradors. De la mateixa manera, el conjunt d’afectats ha de poder tenir un 
espai de diàleg i interlocució amb la direcció institucional.
Qui proveeix d’habitatge i de la cobertura legal ha de conèixer les expectatives, 
les necessitats i el pronòstic de les famílies, alhora que ha de poder comunicar 
l’abast real de les possibilitats per tal de facilitar els discursos i les negociacions 
tant en la direcció institucional com pel que fa a les relacions amb famílies i 
afectats.

Un cop explicades les interrelacions i les interdependències dels diferents 
factors clau, cal tenir en compte que l’acció dels diferents agents se situen 
en un procés temporal que nosaltres agrupem i qualifiquem en fases de 
desenvolupament. Presentem a continuació un quadre global del procés de 
gestió considerant les accions en fases i en unitats de gestió i responsabilitat 
segons els factors i els agents definits.

Gestió del procés

Institucional Financer

Urbanístic i
legal

Conjunt dels 
afectats

Habitatge

Famílies

Entorn
comunitari

Direcció
participativa i

lideratge
institucional

Provisió dels
habitatges de
destinació i

processos legals

Desenvolupa-
ment familiar, 

social, econòmic i 
educatiu
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4.2. Quadre global del procés de gestió

En la gestió global d’un programa de reallotjament intervenen diferents 
agents que assumeixen les diferents àrees d’intervenció involucrades en els 
programes de reallotjament. Aquestes àrees són: la institucional, la financera, 
la urbanística/legal, de l’habitatge, el conjunt dels afectats, cada família i els 
serveis comunitaris.

D’altra banda, parlem del reallotjament com un programa que s’estructura en 
un procés temporal. Això vol dir que les accions a emprendre es desenvolupen 
segons uns passos seqüencials situats en unes fases molt ben definides.

Aquestes fases, al nostre entendre, són quatre:

A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció 
Es podria considerar com una fase prèvia de coneixement de la situació, 
d’una primera valoració de costos i una primera previsió del que suposa en 
termes d’agents involucrats, pronòstics d’intervenció, grau de compromís 
dels afectats i possibilitats d’intervenció. Aquesta primera fase és la que 
possibilita la presa de decisions amb coneixement i responsabilitat.

B. Acord d’intervenció
Constitueix la fase de la concreció i definició del procés a seguir. S’estructura 
i es regula legalment la globalitat de l’operació considerant totes les àrees i 
els agents implicats.

C. Pla d’actuació i Programa d’activitats
És la fase més visible i dinàmica del procés de reallotjament, on es 
desenvolupen amb intensitat les activitats d’oferta, negociació, formació, 
intervenció familiar inclusiva, i s’acompanya amb forta proximitat la 
complexitat dels canvis desencadenats. Requereix un fort lideratge 
institucional per entrellaçar eficaçment els passos i les accions en marxa.

D. Seguiment i avaluació de resultats.
Constitueix la fase final que permet avaluar el compliment total o parcial de la 
finalitat de l’operació, i dels objectius d’inclusió i millora social i residencial. 
És important en aquesta fase l’estabilització de les famílies en el nou medi 
social i comunitari, per la qual cosa calen encara accions de seguiment en 
intensitat decreixent.

Amb la finalitat de poder valorar la viabilitat de l’operació i poder controlar el 
procés en tota la seva complexitat, hem elaborat un quadre on es pot percebre 
un únic entramat on es conjuguen unitàriament les àrees, les fases, els passos 
a seguir i les accions a emprendre:
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QUADRE GLOBAL DEL PROCÉS DE GESTIÓ

INSTITUCIONAL FINANCER URBANÍSTIC/LEGAL HABITATGE AFECTATS FAMILIAR SERVEIS CTARIS.

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

Competències

Objectiu Valoració
econòmica

Mòbii abast
de l’afectació

Titularitat
global, zona

Titularitat dels
particulars, cens Demanda

Interlocució Diagnosi
Perfil de les famílies

Situació de la
xarxa de serveis

FASE B. Acord d’intervenció

Voluntats
institucionals

Conveni Disponibilitat Procés legal Alternatives
contractuals

Negociació i
acord

Planificació
acompanyament

Col·laboració
serveis

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

Coordinació
institucional

Habilitació
de recursos

Oferta concreta

Contacte de
subministraments

Mediació i
negociació

Plans de treball
familiar i formació

Treball en
xarxa

Suport i
acompanyament

Convivència
nou entorn

Expedients

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

Coordinació
institucional

Habilitació
de recursos

Compliment de
compromisos

Avaluació
resultats

Seguiment i
intensitat

decreixent

Treball en
xarxa i

convivència

1

3

5

7

2

4

6
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4.3. Identificació de cada unitat d’acció segons el quadre global dels 
processos de gestió per àrees i fases de desplegament

Des del punt de vista institucional el primer pas és la competencialitat. És 
imprescindible que es defineixi qui té la competència del programa i, per tant, 
quin ens o òrgan públic té el dret a decidir per raó de les seves funcions i la 
titularitat que assumeix, tan pel que fa en l’àmbit local com en l’autonòmic.

Igualment, és necessari definir les competències de les institucions col·laborades 
pel que fa a les seves funcions en el marc d’un programa de reallotjament. 

Cal definir qui es farà càrrec de liderar el procés i quins són els agents 
institucionals que formaran part de la direcció institucional del procés de 
reallotjament.

Un cop definides les unitats competencials, el pas següent és perfilar la finalitat 
central de la globalitat de la intervenció.

Aquest aspecte l’ha de definir amb claredat l’òrgan competent en aquesta 
qüestió en el pas 1.

INSTITUCIONAL

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

1
Competències

INSTITUCIONAL

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

2
Objectiu
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En aquesta primera fase, l’àmbit financer té el paper de fer una valoració 
econòmica de l’operació. Cal preveure els recursos que necessitarà i les fonts 
d’ingrés amb les quals pensa comptar.

Habitualment els espais geogràfics on les famílies barraquistes estan assentades 
tenen destinacions definides en els planejaments urbanístics globals o locals. 
En aquesta fase d’anàlisi prèvia, convé explorar i conèixer el mòbil urbanístic 
i legal que és en el rerefons de l’operació del reallotjament, i determinar els 
interessos de caràcter urbanístic que poden condicionar el finançament, els 
ritmes i la implicació d’agents institucionals i privats.

Més enllà de la correlació de cens, béns i drets dels residents, cal explorar la 
titularitat dels espais ocupats. Moltes vegades són zones de delimitació legal 
poc clara, titulars dels espais indefinits, propietaris privats il•localitzables, 
etc. Convé esbrinar i concretar aquestes qüestions per ser considerades en 
l’estructuració de l’expedient legal.

URBANÍSTIC/LEGAL

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

1
Mòbil i abast
de l’afectació

URBANÍSTIC/LEGAL

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

2
Titularitat global,
zona afectada

HABITATGE

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

1
Titularitat dels

particulars, cens

FINANCER

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

2 Valoració
econòmica
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Aquesta acció es refereix a un primer coneixement relatiu a les condicions 
legals de les persones i les agrupacions familiars assentades regularment o 
irregularment en un espai determinat.

Es tracta d’elaborar un cens de persones i famílies a partir del qual es pugui 
definir una relació concreta de béns i drets de cadascú.

En aquesta fase s’han d’explorar les disponibilitats, les expectatives i els 
interessos del conjunt dels afectats. És necessari possibilitar un compromís 
clar i definit de la població que s’estructura en forma de demanda explícita. 
Aquest és un punt de partida gairebé imprescindible per a l’èxit global de 
l’operació. Ha d’haver-hi intencionalitat compartida en el reallotjament.

El segon pas en relació amb la demanda és la interlocució amb els afectats. Des 
d’aquesta primera fase és necessari establir un diàleg periòdic per anar posant 
bases d’entesa i un compromís entre les parts (institucional i afectats).

AFECTATS

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

1
Demanda

AFECTATS

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

2
Interlocució

FAMILIAR

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

2 Diagnosi i Perfil 
de les famílies
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Un cop s’ha establert la demanda i la interlocució amb el conjunt dels afectats 
o dels seus representants, es comença a fer un estudi preliminar de cadascuna 
de les famílies, amb la finalitat de fer un pronòstic tan aproximat com sigui 
possible de la seva inclusió residencial, del seu encaix comunitari i de les seves 
potencialitats. Aquest diagnòstic inicial permetrà avaluar els resultats del 
programa.

En aquesta fase preliminar, encara s’exploren les potencialitats dels serveis 
comunitaris a l’abast de la població afectada: escolar, ocupacional, social, 
sanitari, a fi de discernir amb qui i amb què es pot comptar i què convé habilitar 
específicament, atesos el perfil i els diagnòstics familiars.

Comptant amb l’anàlisi de la situació i explorades les possibilitats i els 
límits existents, en aquest segona fase, el primer i únic pas és la definició 
de les voluntats institucionals tant autonòmiques com locals. Aquest pas és 
imprescindible perquè hi hagi un programa de reallotjament. 

SERVEIS CTARIS.

FASE A. Anàlisi de la situació. Protocol per a la intervenció

2 Situació de
la xarxa

de serveis

INSTITUCIONAL

FASE B. Acord d’intervenció

3 Voluntats
institucionals

INSTITUCIONAL

FASE B. Acord d’intervenció

4
Conveni
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L’establiment de les voluntats institucionals es formalitza en un conveni on es 
defineix el paper de cadascú i on s’expliciten els compromisos dels diferents 
agents institucionals concernents en aquesta operació. 

En aquesta fase d’acord, l’àrea financera ha de gestionar la disponibilitat de 
recursos que s’han d’invertir en el procés de reallotjament.

Des del punt de vista urbanístic i legal, s’han d’habilitar els requeriments i els 
processos legals imprescindibles per fer viable el programa i evitar qualsevol 
risc de bloqueig.

En el capítol d’acords, també és el moment de concretar la fórmula contractual 
que s’establirà en l’adjudicació d’habitatge alternatiu: compravenda, lloguer, 
cessió d’ús, de precari, i també es posarà criteri en relació amb les despeses 
econòmiques derivades del contracte. Des de l’experiència dels programes de 

FINANCER

FASE B. Acord d’intervenció

4
Disponibilitat

FASE B. Acord d’intervenció

4
Procés legal

URBANÍSTIC/LEGAL

FASE B. Acord d’intervenció

4 Alternatives
contractuals

HABITATGE
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reallotjament vist en el capítol 2 d’aquest informe, entenem que cal desestimar 
la compravenda i que el preu de lloguer s’ha de calcular en funció de la solvència 
econòmica de les famílies, i permetre la sostenibilitat de l’operació.

Un cop s’han concretat les voluntats, s’han establert els convenis i s’han 
definit les formes contractuals, cal sumar-hi l’acord del conjunt de famílies i 
individus afectats. Sovint suposa un petit procés d’informació a l’abast de la 
comprensió dels afectats i d’espais d’intercanvi i negociació per clarificar bé la 
proposta i que l’acord sigui conscient i clar. 

Des del punt de vista de la intervenció amb les famílies en concret, aquest pas 
consisteix a elaborar una planificació adaptada al calendari global del programa, 
on s’especifica el sistema d’intervenció psicosocial i educativa a través de 
l’acompanyament en cadascuna de les famílies.

Amb els serveis de la localitat s’establiran els acords necessaris per optimitzar 
la seva col•laboració en el procés d’inclusió social de les famílies, i per 
planificar-ne els canvis que inevitablement es produiran quan el reallotjament 
es faci efectiu.

AFECTATS

FASE B. Acord d’intervenció

4 Negociació
i acord

FAMILIAR

FASE B. Acord d’intervenció

4 Planificació i
acompanyament

FASE B. Acord d’intervenció

4 Col·laboració
dels serveis

SERVEIS CTARIS.
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En aquesta fase de desplegament de la intervenció, l’àrea institucional estableix 
les coordinacions institucionals i tècniques adequades per a la direcció i el 
seguiment de la gestió del programa. En el marc d’aquesta coordinació és on es 
prendran les decisions oportunes sobre les incidències que sorgeixin.

L’àrea financera ha d’habilitar els recursos econòmics necessaris per fer viable 
el programa. Ha de definir les formes més àgils per fer-lo efectiu.

Des del punt de vista legal, s’ha d’implementar cadascun dels expedients 
familiars a fi de cobrir qualsevol eventualitat sorgida a qualsevol de les parts.

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

5 Coordinació
institucional

INSTITUCIONAL

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

6 Habilitació
de recursos

FINANCER

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

5
Expedients

URBANÍSTIC/LEGAL
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L’acció corresponent a l’àrea d’habitatge és l’oferiment d’habitatge. Aquest ha 
d’estar en condicions dignes i adaptat a les necessitats de cada família; també 
ha de tenir en compte el pronòstic d’inserció comunitària.

El pas següent d’aquesta àrea, un cop els afectats han acceptat l’habitatge, és el 
de facilitar la contractació dels subministraments (llum, aigua i gas).

Una acció a la qual no s’acostuma a donar importància, però que és vital de 
tenir en compte, és la de continuar amb la interlocució per possibilitar la 
negociació entre el que s’ofereix i les expectatives, les inseguretats i els dols 
familiars. Aquest aspecte és inevitable. Cal facilitar, si convé, la mediació entre 
les parts, especialment habitatge-famílies, d’acord amb el marc legal establert. 
Cal gestionar hàbilment les diferències i les similituds de les ofertes en relació 
amb la diversitat interna del conjunt d’afectats.

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

5 Oferta
concreta

HABITATGE

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

6 Contracte de
subministraments

HABITATGE

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

5 Mediació i
negociació

AFECTATS
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La intervenció directa amb les famílies es durà a través d’un pla de treball 
específic i pactat amb cada família. Junt amb això, es portaran a terme 
processos formatius d’acord amb el diagnòstic i en relació amb els canvis 
que s’esdevindran. S’aprofita la forta motivació de l’habitatge per treballar 
sinèrgicament i integralment tots els aspectes que interactuen en la inclusió o 
l’exclusió socials. Es prioritza especialment el que té a veure amb els usos de 
l’habitatge i la convivència.

En un segon moment (pas 6) l’equip que intervé socialment amb les famílies fa 
tasques de suport i acompanyament a l’acció del trasllat i l’adequació a la nova 
llar: planifica necessitats i, principalment, coordina recursos del programa.

Amb els serveis comunitaris localitzats al territori, s’estableixen formes de 
treball en xarxa per tal d’aconseguir un abordament integral de cada família, i 
per facilitar la comprensió i l’adaptació dels serveis a la realitat singular de cada 
família i del conjunt.

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

5 Plans treball
familiar i formació

FAMILIAR

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

6 Suport i
acompanyament

FAMILIAR

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

5 Treball en
xarxa

SERVEIS CTARIS.
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En un segon moment (pas 6) des de la perspectiva dels serveis comunitaris, 
cal treballar-hi i implicar-los en el nou entorn de la família. En aquesta etapa, 
molt possiblement caldrà tenir una cura especial i treballar juntament amb els 
serveis i els recursos involucrats en la convivència veïnal.

En aquesta darrera fase, continua sent importantíssima la tasca de coordinació 
i gestió institucional, en la qual segurament caldrà fer front a incidències 
diverses amb les quals caldrà prendre decisions particulars, amb el suport de 
l’àrea urbanística i legal.

D’altra banda, és aquesta coordinació la que impulsa l’avaluació de resultats 
finals.

L’àrea financera continua compromesa amb la facilitació àgil dels recursos 
destinats al programa.

FASE C. Pla d’actuació. Programa d’activitats

6 Convivència en
el nou entorn

SERVEIS CTARIS.

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

7 Coordinació
institucional

INSTITUCIONAL

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

7 Habilitació
de recursos

FINANCER
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En aquesta etapa, l’àrea d’habitatge està compromesa a complir els acords 
contractuals, tan pel que fa al que està sota la seva responsabilitat (incidències 
en les instal•lacions i custòdia i manteniment dels elements comuns de 
l’edifici), com el que està sota la responsabilitat de les famílies (pagament de 
lloguer i utilització correcte de l’habitatge).

Des de la perspectiva global dels afectats, en aquesta darrera fase, l’últim pas 
correspon a avaluar els resultats i els impactes generats al lloc d’origen i als 
llocs de destinació de les famílies, així com el grau de millora global en el 
procés d’inclusió social i residencial dels afectats.

Des de la perspectiva de la intervenció directa amb cadascuna de les famílies, 
aquesta fase es caracteritza per fer un seguiment en els domicilis i per donar 
suport als avenços aconseguits, contenir i minimitzar les dificultats i assistir 
al procés de dol inevitable que viu cada família. Aquesta intervenció és 
d’intensitat decreixent en el pas del temps.

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

7 Compliment
de compromisos

HABITATGE

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

7 Abaluació
de resultats

AFECTATS

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

7 Seguiment
intensitat decreixent

FAMILIAR
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Si bé la unitat d’acció anterior la considerem decreixent, aquesta és creixent. 
En aquesta darrera fase, els serveis comunitaris augmenten progressivament 
el seu compromís d’acompanyament i acollida de la família en el context 
comunitari nou. Junt amb això entenem que l’acció adequada en aquesta fase és 
la intervenció comunitària per incorporar òptimament les famílies reallotjades 
amb la intenció que exerceixin la seva ciutadania.

FASE D. Seguiment i avaluació de resultats

7 Treball en xarxa
i convivència

SERVEIS CTARIS.
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NOTA ORIENTATIVA SOBRE L’EXECUCIÓ D’INTERVENCIONS EN MATÈRIA 
D’HABITATGE A FAVOR DE COMUNITATS MARGINADES D’ACORD AMB 
EL FEDER (FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL)
(Traducció al català no oficial)

Annex 1

Exempció de responsabilitat:

Aquest és un document preparat pels serveis de la Comissió. A partir 
de la legislació aplicable de la UE, s’ofereix orientació tècnica adreçada a 
les autoritats públiques, als professionals, als beneficiaris o beneficiaris 
potencials, així com a altres organismes que participen en el seguiment, 
el control o la implantació de la política de cohesió sobre la manera 
d’interpretar i aplicar les normes de la UE en aquesta àrea. L’objectiu 
és oferir als serveis de la Comissió explicacions i interpretacions de 
les normes esmentades amb la finalitat de facilitar la implantació dels 
programes operatius i fomentar les bones pràctiques. No obstant això, 
aquesta nota orientativa s’entén sens perjudici de la interpretació de 
la pràctica que faci el Tribunal de Justícia i el Tribunal General en 
pronunciar-se o la Comissió quan la desenvolupi.
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1. Antecedents
L’objecte d’aquesta nota és donar suport a les autoritats nacionals, els 
organismes executors, els promotors de projectes i els beneficiaris a l’hora 
d’establir intervencions integrals en matèria d’habitatge a favor de comunitats 
marginades, incloses les comunitats marginades de romanís, d’acord amb el 
Reglament (CE) núm. 1080/2006 (el Reglament relatiu al FEDER), modificat 
pel Reglament (UE) núm. 437/201043,  i amb l’article 47 del Reglament (la CE) 
núm. 1828/2006 (el Reglament d’aplicació), modificat pel Reglament (UE) núm.  
832/201044. 

Aquesta nota orientativa aclareix els problemes relacionats amb l’aplicació de 
les disposicions legals adoptades d’acord amb els reglaments de modificació 
(UE) núm.  437/2010 i (UE) 832/2010, i posa una atenció especial als nous 
elements d’establiment d’intervencions integrals en matèria d’habitatge i al 
compliment de les condicions que permeten dur a terme les intervencions 
esmentades.

La Comissió anima enèrgicament les parts interessades nacionals, regionals 
i locals a aprofitar, tant com sigui possible, les disposicions legals i a prendre 
les mesures necessàries per aplicar les intervencions integrals en matèria 
d’habitatge a favor de les comunitats marginades. Es recomana als estats 
membres que en els programes de 2007-2013 utilitzin fons de la UE per:

(1) finançar els costos de projectes pilot o

(2) subvencionar el desenvolupament de projectes durant la seva fase 
preparatòria, alhora que es valora la possibilitat de fer en un futur inversions a 
més escala per a grups marginats.

Quan aquestes intervencions no siguin elegibles d’acord amb els documents 
del programa vigent, la Comissió, per la seva banda, es compromet a considerar 
prioritàries les sol•licituds de modificació dels programes.

En el context de la política de cohesió de la UE i, en concret, en el context del 
FEDER, l’elegibilitat de les intervencions en matèria d’habitatge constitueix 
una excepció. Això també s’ha destacat mitjançant l’informe de la Comissió i 
del Consell respecte al Reglament (UE) núm. 437/2010.

2. Disposicions legals
En el marc de la programació del FEDER i en vista del caràcter excepcional de la 
inversió en habitatge, a continuació s’enumeren els nous elements principals i 
les condicions que s’ha de complir per constituir una intervenció d’acord amb 
el que preveu l’article 7 (2) del Reglament FEDER.

L’article 16 del Reglament (CE) núm. 1083/200645 preveu el marc general de 
les intervencions, mentre que l’article 7 (2) del Reglament FEDER i l’article 
47 del Reglament (la CE) núm. 1828/2006 preveuen les condicions i les bases 
jurídiques específiques.

43. DG L 132 de 29.5.2010, 
pàg. 1.

44. DG L 248 de 22.9.2010, 
pàg. 1.

45. L’article 16 exigeix que els 
estats membres prenguin les 
mesures apropiades per evitar 
qualsevol discriminació per 
raó de sexe, raça o ètnia, religió 
o creença, discapacitat, edat o 
orientació sexual, durant les 
diferents fases d’execució dels 
fons i, en concret, respecte a 
l’accés a aquests.
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46.  Relatius a les interven-
cions en matèria d’habitatge a 
la UE-12 de conformitat amb 
un pla de desenvolupament 
urbanístic integrat per a àrees 
que sofreixen o que és possible 
que sofreixi deteriorament 
físic i exclusió social. 

  En el període actual, els ins-
truments de finançament Jes-
sica també poden anar dirigits 
potencialment a l’habitatge per 
a grups marginats. 

Elements nous

a. Les noves disposicions s’apliquen a tota la UE-27 (article 7(2)(b) del 
Reglament FEDER);

b. Les noves disposicions s’apliquen a favor de les comunitats marginades, 
incloses les comunitats marginades de romanís (article 7(2)(b) i apartat 5 dels 
fonaments de dret del Reglament FEDER); 

c. Les intervencions poden portar-se a terme en àrees rurals o urbanes (article 
7(2)(b) i apartat 3 dels fonaments de dret del Reglament FEDER);

d. Amb vista a garantir l’efectivitat, les inversions en habitatge s’han d’aplicar 
com a part d’un sistema integrat, és a saber, s’han de dur a terme junt amb 
altres tipus d’intervencions entre les quals s’inclouen les intervencions en les 
àrees d’educació, salut, inclusió social i ús (article 7(2)(b) del Reglament FEDER 
i l’article 47(2)(a) del Reglament d’aplicació).

Condicions

S’han de complir les condicions següents:

a. La localització física d’aquests habitatges ha de garantir la integració espacial 
d’aquestes comunitats en la societat i no contribuir a la segregació, l’aïllament i 
l’exclusió (article 47(2)(b) del Reglament FEDER i article 47(2)(a) del Reglament 
d’aplicació);

b. El tipus d’intervenció ha de consistir en la renovació i la substitució dels 
habitatges, inclosos els de nova construcció i els socials (article 7 (2a) del 
Reglament FEDER);

c. L’assignació per a les despeses d’habitatge ha de ser bé d’un màxim del 3% de 
la contribució del FEDER als programes operatius de què es tracti o bé d’un 2% 
de la contribució total del FEDER (apartat 2 de l’article 7(2)(a) del Reglament 
FEDER).

Els criteris corresponents a la definició dels àmbits d’intervenció46 no 
s’apliquen a les intervencions a favor de comunitats marginades (article 7 (2) 
del Reglament FEDER i article 47 (1) del Reglament d’aplicació).

Les disposicions que es preveuen als reglaments no estableixen un requisit 
mínim pel que fa a la combinació d’intervencions que s’han de portar a 
terme en relació amb els habitatges i que han de constituir un enfocament 
integrat a favor de les comunitats marginades, l’objectiu del qual sigui la seva 
desagregació, la integració espacial i la inclusió. Les intervencions integrades 
en matèria d’habitatge han de tenir en compte la dimensió de la integració des 
d’un punt de vista espacial i les mesures indirectes, com a mínim, en una de les 
àrees o més (idealment en totes) a les quals fa referència el Reglament FEDER.
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3. Orientació per a l’execució efectiva
Els fons estructurals, el FSE (Fons Social Europeu) i el FEDER, al costat del 
FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural), contribueixen 
a les comunitats sostenibles i inclusives a través d’una àmplia sèrie 
d’intervencions.

El FEDER subvenciona principalment intervencions d’inclusió socioeconòmica 
en habitatge, infraestructures per a l’atenció infantil, centres d’assistència 
sanitària, infraestructures per a l’educació i formació, mesures de creació 
d’ocupació i de foment de l’esperit empresarial, així com mesures de 
rehabilitació urbana47.  És important que aquestes intervencions, perquè siguin 
efectives, es complementin amb intervencions en els àmbits de l’educació, 
la salut, la inclusió social i l’ocupació, entre altres, així com la formació, el 
foment de l’esperit empresarial, la creació de capacitats, la seguretat i la igualtat 
d’oportunitats, independentment que el finançament s’obtingui del FSE, del 
FEADER o d’altres plans nacionals, regionals o locals48. Aquestes intervencions 
són molt més efectives com a part d’una estratègia d’inclusió socioeconòmica 
a mitjà i llarg termini.

Les disposicions del FEDER s’han d’utilitzar per a intervencions en matèria 
d’habitatge que incloguin mesures per millorar la integració espacial i que 
formin part d’un enfocament integrat. Un enfocament integrat ha d’incloure 
mesures i habitatges espacialment integrats, com a mínim, en una de les àrees 
o més (idealment en totes) a les quals fa referència el Reglament FEDER, i ha de 
fomentar la coordinació amb les intervencions del FSE.

Dins d’aquest marc, es fomenten els tipus d’intervencions en matèria 
d’habitatge següents:

·Renovació dels edificis existents destinats a habitatges -unifamiliars o 
multifamiliars;

·Renovació que suposi el canvi d’ús dels edificis existents;

·Construcció de habitatges nous -unifamiliars o multifamiliars; 

·Substitució dels habitatges existents mitjançant la construcció d’habitatges 
nous, la renovació o el canvi d’ús dels edificis existents.

En tots els casos, els habitatges o els edificis que donin lloc a una despesa 
subvencionable han de ser propietat d’autoritats públiques o agents sense 
ànim de lucre, o han de ser adquirides per aquests per al fi esmentat. Això 
inclou, quan es consideri pertinent, la substitució o la demolició de l’habitatge 
original. La propietat de l’habitatge ha d’estar en mans de l’autoritat pública o 
l’agent sense ànim de lucre durant un període mínim de cinc anys49.  A l’hora 
d’establir els costos subvencionables, cal tenir en compte qualssevol dels 
beneficis derivats de l’ús de l’emplaçament original.

Les intervencions en matèria d’habitatge que tenen l’efecte de contribuir a la 
segregació, l’aïllament i l’exclusió, òbviament no s’haurien de finançar. Aquestes 
mesures podrien incloure les intervencions següents:

47.  En el període actual, 
els instruments de finança-
ment Jessica també poden 
anar dirigits potencialment 
a l’habitatge per a grups 
marginats. 

48. El 2009 l’Agència Europea 
de Drets Fonamentals va 
publicar un informe com-
paratiu, Housing conditions 
of Roma and Travellers in the 
European Union (Condicions 
de l’habitatge dels nòmades i 
romanís a la Unió Europea). 
Aquest document aporta 
doctrina, perspectives i una 
anàlisi molt valuosa sobre tots 
els aspectes i enfocaments 
que s’han de tenir en compte 
per abordar les necessitats 
d’habitatge de les comunitats 
romanís. Alguns dels aspectes 
tractats són també pertinents 
per a altres grups marginats. 
Es presenten estudis de cas de 
bones pràctiques de la Repú-
blica Txeca, Hongria, Irlanda, 
Eslovàquia, Espanya i el Regne 
Unit. Vegeu: http://www.
fra.europa.eu/fraWebsite/
research/publications/publica-
tions_per_year/2009/pub-cr-
roma-housing_en.htm.

49. En virtut del que preveu 
l’article 57 del Reglament (CE) 
núm. 1080/2006, que estableix 
un marc mínim temporal de 
durabilitat.
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·intervencions en matèria d’habitatge que no vagin acompanyades d’altres 
mesures d’integració;

·intervencions que portin més concentració de grups marginats o que 
vagin acompanyades de més concentració de grups marginats, per exemple, 
dins d’un espai donat, o que impliquin l’agrupació de diferents comunitats, i

·intervencions que impliquin més aïllament físic en termes d’augment de 
les distàncies des d’altres comunitats rurals o urbanes o barreres físiques 
noves.

Els conceptes principals que s’han de tenir en compte per a l’execució de les 
disposicions sobre habitatge integrat són els següents:

Comunitats marginades. La Comissió no aporta una definició del terme 
comunitats marginades, i deixa a l’estat membre la responsabilitat d’elaborar 
aquesta definició sobre la base dels indicadors nacionals. Tanmateix, la 
marginació pot establir-se tenint en compte una combinació d’indicadors 
pertinents com la taxa elevada de desocupació de llarga durada, el nivell baix 
educatiu, la discriminació, les (extremament) males condicions de l’habitatge i 
l’exposició desproporcionada a riscos per a la salut, i la falta d’accés als serveis 
sanitaris50. 

Segons l’opinió de la Comissió, l’objectiu principal de les intervencions en 
matèria d’habitatge a favor de grups marginats en un estat membre ha d’anar 
adreçat a les poblacions que tinguin més necessitat d’ajuda (per exemple, les més 
pobres d’entre les pobres o les que es considerin més vulnerables de qualsevol 
altra forma). Per tant, s’insta els estats membres a identificar clarament les 
poblacions que considerin marginades.
 
· Enfocament integrat. Atesa la complexitat de les mesures que són considerades 
significatives en els processos d’inclusió, el concepte d’enfocament integrat 
inclou un marc coordinat i coherent en els diferents àmbits polítics, en aquest 
cas per aconseguir progressivament la integració socioeconòmica que es 
pretén51. 

Perquè els beneficis de les intervencions en matèria d’habitatge es rendibilitzin 
al màxim, s’han de prendre mesures complementàries en els àmbits de 
l’educació, la salut, la inclusió social i l’ocupació, entre altres, així com en els 
àmbits de la formació, el foment de l’esperit empresarial, la creació de capacitats, 
la seguretat i la igualtat d’oportunitats, independentment que el finançament 
s’obtingui del FSE, del FEADER o d’altres plans nacionals, regionals o locals.

· Desagregació/integració espacial. El terme desagregació es defineix  
generalment com ‘el procés que condueix al final de la marginació d’un grup 
i la seva inclusió en el conjunt de la societat’. La segregació pot tenir diferents 
dimensions com l’exclusió jurídica, econòmica, social i física. S’anima els 
estats membres a analitzar els indicadors de segregació (que podrien estar en 
qualsevol cas estretament relacionats amb els indicadors de la marginació), en 
particular amb vista a poder avaluar l’impacte dels indicadors d’inclusió social.

50.  La llista d’indicadors no és 
una llista completa i es refereix 
als indicadors de la política 
social i d’ocupació i al vessant 
d’inclusió social del mètode 
obert de coordinació Eurostat. 
Vegeu: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/por-
tal/employment_and_social_ 
policy_indicators/omc_social_
inclusion_and_social_protec-
tion/social_inclusion_strand.

51.  En la UE-15, una font 
d’experiències en els enfoca-
ments integrats esmentats, 
incloent l’habitatge en alguns 
casos, va ser la dels programes 
Urban del període de progra-
mació 2000-2006.
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L’habitatge és un dels elements principals que preveu la desagregació, però no 
és suficient, per si sol, per abordar totalment els problemes de la segregació. 
L’objecte final de la inclusió socioeconòmica/integració de comunitats 
marginades és garantir el mateix accés (o, com a mínim, un accés millor) per 
a les comunitats esmentades, els mateixos serveis a què accedeix la resta de 
lasocietat, és a saber, a l’ocupació, l’educació no segregada, l’habitatge i els 
serveis sanitaris.

En relació amb l’habitatge, la integració espacial, és a dir, la proximitat o l’accés 
als pobles o les ciutats i les comunitats principals, és una qüestió que cal tenir 
en compte per poder acollir-se a l’ajuda que preveuen les mesures FEDER. La 
integració espacial es defineix generalment com ‘el procés mitjançant el qual 
s’elimina (o es redueix) una frontera d’assentament a través de millores en la 
integració en les àrees centrals i les comunitats veïnes’.

La millora en la integració espacial es pot aconseguir de la manera següent:

· A través de la integració progressiva de l’habitatge per a grups marginats en 
els barris normalitzats.

· A través d’inversions en les infraestructures i els serveis apropiats que 
garanteixin una connexió de l’assentament més bona amb les àrees urbanes 
i altres comunitats rurals veïnes (per exemple, connexió millorada entre 
l’assentament objectiu i la zona principal de població i l’ampliació dels 
serveis de transport públic). En aquest segon cas, hi ha d’haver perspectives 
per a la integració addicional dels grups marginats en els nuclis de població 
normalitzats.
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Annex 2

El nou marc de la Unió Europea. Objectius en habitatge i línies 
estratègiques d’actuació
El 5 d’abril de 2011, la Comissió Europea va publicar la Comunicació sobre el 
Marc de la Unió Europea (UE) per a les estratègies nacionals d’inclusió de la 
població gitana fins al 2020, en el qual estableix per primera vegada un marc 
comú per al desenvolupament de mesures i polítiques en l’àmbit nacional a 
partir d’enfocaments, objectius i àmbits de treball compartits per tots els estats 
membres de la UE. La Comunicació va rebre el suport del Consell de Ministres 
de la UE, el 19 de maig, i del Consell Europeu, el 24 de juny, el màxim òrgan de 
govern de la UE, de manera que la inclusió de la població gitana se situa al lloc 
més alt de l’agenda política europea.

Aquest nou marc europeu obliga tots els estats membres, en proporció al seu 
nombre de població gitana, a presentar les seves estratègies nacionals abans de 
finals d’any, que han de complir amb objectius comuns en els quatre àmbits 
prioritaris establerts: l’educació, l’ocupació, la salut i l’habitatge.

Destaquem els objectius i les línies estratègiques en habitatge que es preveuen 
en l’estratègia espanyola:
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Líneas estratégicas de actuación:
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Annex 3

Plan Estatal Vivienda 2009-2012
Secció “Ayudas para la erradicación del chabolismo”

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2009-2012

GUIA PRÁCTICA
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