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Habitatge i discriminació - Tema CMIB 2018 
 
Acordat en Comissió Permanent del CMIB de 13 de febrer de 2018. 
 

Persones immigrades i discriminació en el dret a l’habitatge 
 
Juntament amb iniciar exploració d’informació de dades sobre el tema gent gran i envelliment 
de les persones migrades. 
 

Argumentació de la necessitat i factors principals 
 

Tot i que es tracta d’un problema o dèficit greu i transversal que no només afecta a la 

immigració (vinculat a pobresa, elevats preus, manca general d’habitatge, expulsió fora de 

Barcelona...), es valora que: 

 
 la problemàtica afecta de forma rellevant a persones migrants de manera quotidiana i en 

els seus drets o oportunitats:  

 dificultats d’accés no només pel cost i les mancances, sinó per la discriminació per l’origen, 

la religió (hijab...), per a persones en situació irregular o d’altres factors 

 Limita drets en tant que dificulta l’empadronament i els drets que s’hi vinculen (per ex. 

l’escolarització dels infants), impossibilita l’accés al reagrupament, la regularització de 

menors que ja estan a Espanya...  

 Igualment, és elevat el percentatge de població immigrada a albergs o recursos per a 

persones sense llar  

 Afecta a persones demandants de refugi en la segona fase 

 Afecta especialment a l’expulsió de determinats barris alimentant el risc de concentració en 

d’altres 

 Afecta no només a l’accés (demanda de molts requisits: tenir papers, contracte fix o d’un 

any, ingressos mínims, empadronament...) sinó al manteniment (desnonaments, persecució 

per alliberar edificis, ocupacions... Problemàtiques que sovint tenen major impacte en 

població immigrada per la vulnerabilitat: desconeixement de la llengua i dels drets, por a 

adreçar-se a l’administració i a la policia per reclamar els seus drets....).  

 Ja s’està realitzant una tasca important com Ajuntament en temes d’habitatge, cal vincular-

hi el treball que es faci des del CMIB 

 Cal apropar el coneixement dels drets i els recursos a la població immigrant. 

 


