


1.– Context. El municipi

Població (2020)¹: 22.097

Població estacional (2019)¹: 1.615 (107,4%)

Superfície¹: 16,23 km² 

Densitat població: 1.361,5 hab./km² 

Número total de llars (2011) ¹: 8.383

Habitatges ús turístic² : 790 (5,14%)

¹ Dades extretes Idescat 2020

² Dades extretes Guia HUT Generalitat 2018



1.– Context. Ocupacions irregulars

a. Què és una ocupació irregular?

Quan una persona o un grup de persones ocupa, sense cap títol 

jurídic habilitant, un habitatge, que no sigui considerat domicili, 

sense el consentiment del propietari legítim.

b. Quan es considera que una ocupació irregular és social?

Les duen a terme persones o famílies vulnerables que pateixen

l’exclusió residencial o que directament han patit la pèrdua de

l’habitatge.



1.– Context. L’impacte al municipi

Estudi 2018¹:

Ocupacions irregulars vigents: 96 hab.

Pendents de comprovar: 32 situacions

Dades abril- juny 2021¹:

47 casos d’ocupació irregular social (SBAS- SMH)

4/47 el propietari és un particular (8,5%)

31/47 tenen un procediment judicial obert (65,95%)

17/31 han tingut o tenen una data de desnonament (54,83%)

9/17 s’ha suspés el llançament (52,94%)

2/17 s’ha executat el llançament (11,76%)

¹ Dades elaboració pròpia 2018-2021

SBAS: Servei Bàsic d’Atenció Social

SMH: Servei Municipal d’Habitatge



1.– Context. Conseqüències

• Perill per a la integritat de les persones ocupants (infrahabitatge, manca de seguretat, precarietat en 

l’habitatge i efecte emocional negatiu).

• La degradació de les zones comunitàries dels edificis.

• Problemes d’incivisme i convivència.

• Frau en el subministrament de serveis bàsics.

• Progressiva pèrdua del valor de la propietat.

• Efectes de la judicialització sobre les persones ocupants.

• Precarietat en l’accés i el manteniment de l’habitatge.

• Generació de “màfies” facilitadores dels habitatges. 

• Obstaculització de l’aplicació de la legislació pel que fa a l’ús anòmal de la funció social de l’habitatge.

• Impossibilitat de l’accés a possibles reallotjaments d’altres famílies.



2.– Gestió. Objectius

a. Garantir el dret a l’habitatge i els subministraments bàsics:

• Situació d’exclusió residencial

• Voluntat de canvi amb compromisos per part de la 

persona/es interessada

• Contacte previ amb la propietat de l’habitatge

• Bona convivència veïnal

• Proporcionalitat de l’habitatge respecte a les necessitats 

de la unitat familiar

b. Cercar la responsabilització de la propietat de l’habitatge 

(funció social de l’habitatge, manteniment, tutela efectiva) 



2.– Gestió. Propostes d’actuació

a. Prèvies

• Diagnosi

• Definició d’agents i funcions

b. Intervenció

• Detecció i inspecció

• Primera acollida i atenció:

 Valoració del compliment dels objectius 

favorable

 Valoració del compliment dels objectius 

desfavorable

• Tancament

c. Actuacions complementàries 

• Mesures protectores dret a l’habitatge (borses 

d’habitatge, etc)

• Actualització de dades

• Desenvolupament PLIS (diagnosi, convivència, 

etc)

• Càpsules formatives per professionals i usuaris

• Comunicació amb MMEE, grans tenidors, 

deganat de Justícia

• Plans d’ocupació laboral

• Substitució forçosa de propietaris incomplidors

• Desplegament d’altres mesures legislatives



2.– Gestió. Coordinació SBAS-SMH

a. Coordinació general:

• Reunions setmanals (TS-TH*)

• Càpsules formatives en matèria d’habitatge (elaboració informes, criteris mesa 

d’emergència)

b. Coordinació específica:

• Obertura de l’expedient

• Assessorament i seguiment del cas

• Elaboració d’informes de vulnerabilitat social i exclusió residencial

• Tramitació Mesa d’Emergència

• Assistència conjunta als desnonaments previstos dels casos en seguiment

• Suport de mediació en la recerca d’habitatge

• Tancament de l’expedient

TS: Treballadora Social

TH: Tècnica d’Habitatge



2.– Gestió. Coordinació específica

a. Detecció i identificació

1. Notificació d’ocupació irregular

2. Ocupant identificat? 

3. Comprovació del padró municipal

4. Es troba en seguiment des de Serveis Socials?

b. Seguiment, assessorament i coordinació

1. El propietari és un gran tenidor? 

2. Hi ha procediment judicial? En quin punt es troba el procediment?

3. Té advocat/da d’ofici? 

4. Té data de desnonament prevista?

5. S’ha presentat l’escrit sol·licitud d’obertura d’un incident de suspensió per RDL 8/2021?

6. Compleix els requisits per tramitar una Mesa d’Emergència?

SSSS: Serveis Socials

SBAS: Servei Bàsic Atenció Social

SMH: Servei Municipal d’Habitatge



3.– Conclusions. Qüestió estructural

• Problemàtica estructural d’accés a l’habitatge

• La desresponsabilització jurídica de les entitats bancàries, fons d’inversió, empreses de subministraments i

similars en relació a les problemàtiques d’habitatge i pobresa energètica. Trasllat responsabilitat a l’ens local.

• Ambigüitat de la Llei 24/2015 en relació a les ocupacions:

“L’administració ha de dotar d’habitatge en casos de persones en situació d’exclusió residencial que no puguin

ser resolts per altres vies i ha de garantir els subministraments bàsics en situacions d’exclusió residencial”

• Administració local infradimensionada i segmentada en àrees o serveis que dificulten la transversalitat 

mantenint polítiques assistencialistes

• Inseguretat jurídica: STC 16/2021 declara inconstitucional i nul diversos articles del DL 17/2019



4.– Reflexions: La distòpia del món local

• Un pegat dintre una fallida estructural: Els protocols només ordenen, no resolen el problema estructurals d’accés

a l’habitatge. Mentre l’habitatge sigui un negoci o una inversió, no hi haurà solució. Sovint només endarrerim

situacions que no tenen solució

• On és la veu del món local? Periodistes, jutges i polítics parlen dels desnonaments, però no s’escolta als SSB /

SSH. Els serveis socials estan assumint un rol discutible: manteniment d’un sistema d’accés a l’habitatge desigual.

Contaminació del treball amb les famílies i burn out de les professionals.

• Perills i oportunitats municipals: 

• Fins on cal i pot créixer el parc local d’habitatges? 

• Fins on som responsables els municipis dels processos de desnonament i fins on arribem? 

• Estem ben dimensionats per atendre una situació com aquesta? 

• la figura tècnica d’habitatge més enllà de la gestió dels ajuts i convocatòries

• El padró i la gestió de l’Aigua, un recurs no sempre treballat

• La SAREB hauria de tenir un paper més actiu regularitzant els seus habitatges ocupats



5.– Annex documental

a. Model Informe d’avaluació de vulnerabilitat social i exclusió residencial b. Model Informe d’Ofici RDL 8/2021
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