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La UCER es consolida: baixen un 22% els processos 

judicials de desnonament i alhora l’Ajuntament 

augmenta un 245% l’atenció de l’emergència 
 

 

» Al llarg de 2017 la UCER va atendre un total de 2.351 famílies noves en situació  

d’emergència 

 

 

» La mesa d’emergència ha multiplicat per més de dos les adjudicacions durant el 

període 2015 - 2017 

 

 

La Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER) es consolida.  Aquesta unitat va atendre al llarg 

de 2017 un total de 2.351 unitats de convivència noves que es trobaven en risc de pèrdua de 

l’habitatge, un 50% més que el 2016, quan el volum de famílies ateses va ser de 1.574.  

El territori en el qual la UCER ha realitzat més atencions durant el 2017 ha estat Nou Barris, 

seguit molt a prop de Sants-Montjuïc i Ciutat Vella. Són també districtes a on l’activitat de la 

UCER és notable els d’Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i Eixample.  

 

 

          

 
Elaboració pròpia. Fonts: Casos atesos 2017; UCER. Llars; Padró continuo, Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

Aquestes 2.351 unitats familiars o casos atesos corresponen en realitat a 7.760 persones, de 

les quals, 5.383 són adultes, i 2.377 són menors. El perfil familiar i econòmic d’aquests casos 

és: 

Unitats de convivència  ateses per districte, 2017 

 Casos % sobre el 
total 

Llars 
districte 

% sobre 
llars 

totals 
Ciutat Vella 373 15,87% 40.692 0,92% 
Eixample 217 9,23% 112.558 0,19% 
Sants-Montjuïc 389 16,55% 73.887 0,53% 
Les Corts 46 1,96% 33.004 0,14% 
Sarrià-St. Gervasi 53 2,25% 56.344 0,09% 
Gràcia 100 4,25% 52.621 0,19% 
Horta-Guinardó 276 11,74% 69.388 0,40% 
Nou Barris 390 16,59% 66.312 0,59% 
Sant Andreu 256 10,89% 59.174 0,43% 
Sant Martí 251 10,68% 94.395 0,27% 
BARCELONA 2.351 100,00% 658.375 0,36% 
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 Una llar formada per 3,3 persones 

 Majoritàriament amb presència de menors 

 Amb ingressos mensuals inferiors a 570 euros en el 57% dels casos i amb ingressos 

inferiors a 855 euros en el 72% dels casos 

L’evolució en el temps de les unitats de convivència ateses per l’Ajuntament de Barcelona en 

processos de desnonament mostra un augment del 245% de l’atenció respecte a l’any 2014, 

malgrat que les dades que facilita el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) referents als 

processos judicials de desnonaments evidencien que a Barcelona estan baixant els 

enjudiciaments d’aquests casos. D’acord amb les dades del CGPJ els processos judicials per 

desnonament han caigut un 22% des de 2014.  

Evolució de les unitats de convivència 

ateses per la UCER, 2014 – 2017    

 

 

                                  

         Volum d’atenció en relació amb l’estadística judicial 

 

Elaboració pròpia. Fonts: Llançaments practicats del Consell General del Poder Judicial; unitats de convivència ateses de la UCER.  

Nota: Llançaments practicats correspon al total de llançaments (d’habitatges, però també d’altres tipus com ara locals comercials, oficines...) 

practicats a la ciutat de Barcelona al llarg del 2017. Unitats de convivència ateses, no corresponen íntegrament a llançaments practicats al 2017, ja 

que les unitats de convivència poden acudir a l’UCER prèviament a que es practiqui el llançament. En alguns casos, fins i tot, es pot evitar el 

llançament a partir de la intervenció de la unitat. Per altra banda, també s’ha iniciat al llarg del  2017 l’atenció de casos amb llançaments en dates 

anteriors (no s’inclouen aquells casos dels quals ja se’n va iniciar l’atenció al 2016).  
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Les dades de 2017 d’activitat de la UCER mostren les dificultats per al pagament del lloguer 

com la principal causa dels processos de desnonament de famílies a la ciutat de Barcelona. A 

Barcelona, la problemàtica de la pujada dels preus del lloguer té un impacte molt gran perquè 

el 38% de les llars són de lloguer. En canvi, només l’1,5% són lloguers assequibles en 

habitatges públics.  És per això que entre les unitats de convivència en situació de risc 

d’exclusió residencial ateses durant el 2017, la situació més comuna de tinença era la de 

lloguer, que representava un 51% dels casos. En segon lloc se situen les unitats de 

convivència en situacions de tinença a precari, amb ocupacions sense títol habilitant, que 

representen un 36% dels casos. Finalment, cal destacar que únicament un 7% de les unitats de 

convivència residien en habitatges de la seva propietat. La distribució és força homogènia per 

districtes, excepte en el cas de Gràcia, on els casos relacionats amb el lloguer ascendeix a 

prop del 80% o Nou Barris on les situacions de precari són majoritàries amb un 44%. 

 

                 Règim de tinença de l’habitatge de les unitats de convivència ateses 

 

 

Elaboració pròpia. Font: Casos atesos 2017; UCER 

 

En la gran majoria de casos (95,45%) les situacions de risc de pèrdua 

vinculades al lloguer es produeixen en habitatges propietat de petits 

tenidors, o de grans tenidors que no són entitats financeres. En 

contraposició, en el cas d’habitatges a precari, un 64,79% corresponen a 

habitatges propietat d’entitats financeres. 

 

 

 

 

Règim de tinença de l’habitatge de les Unitats de convivència ateses 
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Elaboració pròpia. Font: Casos atesos 2017; UCER 

Nota: EF: entitats financeres; Privats: inclou tant petits tenidors com grans tenidors que no corresponen a entitats financeres. 

 

La UCER és un servei creat per donar una resposta centralitzada i coordinada a les situacions 

d’emergència residencial. Des de l’inici, la unitat s’ha dotat d’un equip de professionals de 

diferents disciplines (tècnics socials, juristes, tècnics en edificació, suport administratiu...) per 

abordar les situacions des de totes les vessants possibles i amb la més gran diligència i 

efectivitat.  

En els dos anys de funcionament s’ha aconseguit una gran coordinació amb els altres serveis 

municipals que treballen per evitar la pèrdua de l’habitatge, per aconseguir una atenció que 

abasta des de la mediació amb la propietat per intentar acordar la permanència de les famílies 

al domicili mitjançant ajuts al pagament del lloguer, fins a l’acompanyament de les famílies 

afectades en tot el procés, passant pel desplegament de processos sancionadors i de disciplina 

en aquells casos en els quals es detecten situacions de vulneració de lleis.  

El desplegament de l’activitat d’aquesta unitat, que coneix per mitjans propis al voltant del 80% 

dels processos de desnonament, es veu afectat per factors externs que han esdevingut 

dificultats notables. 

Una de les dificultats amb les quals s’ha trobat la unitat, que afecta de fet els ajuntaments en 

general, és la suspensió dels articles de les lleis que donaven eines prou efectives a 

l’administració local per lluitar contra l’emergència. Es tracta la Llei 24/2015 i la posterior Llei 

4/2016, totes dues aprovades pel Parlament català i totes dues elaborades per abordar la 

problemàtica de l’emergència en l’habitatge. Aquestes dues lleis incloïen normes que protegien 

d’alguna manera les famílies vulnerables contra els desnonaments, sobretot aquells impulsats 

per les entitats financeres i grans tenidores d’habitatge. Alguns articles d’aquestes normes van 

quedar suspesos pel Tribunal Constitucional. Malgrat això, la legislació continua obligant els 

ajuntaments a garantir un habitatge les persones amb risc d’exclusió social. 

Una altra dificultat prové de les dificultats per conèixer els casos des de l’inici dels procediments 

judicials a través de protocols de col·laboració amb el poder judicial que permetin iniciar la 

u. % u. % u. % u. % u. % u. % u. % u. % u. %

Ciutat Vella 9 2,41% 178 47,72% 4 1,07% 60 16,09% 63 16,89% 0,00% 30 8,04% 29 7,77% 373 15,87%

Eixample 2 0,92% 111 51,15% 1 0,46% 36 16,59% 33 15,21% 0,00% 11 5,07% 23 10,60% 217 9,23%

Sants-M. 6 1,54% 206 52,96% 6 1,54% 73 18,77% 68 17,48% 3 0,77% 17 4,37% 10 2,57% 389 16,55%

Les Corts 0,00% 27 58,70% 1 2,17% 3 6,52% 7 15,22% 0,00% 2 4,35% 6 13,04% 46 1,96%

Sarrià-SG 0,00% 27 50,94% 0,00% 9 16,98% 4 7,55% 0,00% 6 11,32% 7 13,21% 53 2,25%

Gràcia 1 1,00% 77 77,00% 1 1,00% 4 4,00% 10 10,00% 0,00% 3 3,00% 4 4,00% 100 4,25%

Horta-G. 3 1,09% 144 52,17% 0,00% 59 21,38% 35 12,68% 1 0,36% 18 6,52% 16 5,80% 276 11,74%

Nou Barris 6 1,54% 143 36,67% 0,00% 148 37,95% 21 5,38% 1 0,26% 43 11,03% 28 7,18% 390 16,59%

Sant Andreu 5 1,95% 103 40,23% 6 2,34% 75 29,30% 20 7,81% 5 1,95% 31 12,11% 11 4,30% 256 10,89%

Sant Martí 0,00% 116 46,22% 3 1,20% 85 33,86% 26 10,36% 3 1,20% 14 5,58% 4 1,59% 251 10,68%

32 1,36% 1.132 48,15% 22 0,94% 552 23,48% 287 12,21% 13 0,55%
175

1.186 50,45% 852 36,24%
Total

Total

138 5,87% 2.351 100%7,44%

PRECARIS
Propietat Sense info

Precari EF Precari privat Precari HPOLloguer EF Lloguer privat Lloguer HPO

LLOGUERS
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mediació el més aviat possible. L’Ajuntament de Barcelona ho ha reclamat des del principi 

d’aquest mandat i no ha prosperat, de moment, ja que menys del 10% dels casos en els quals 

treballa l’Ajuntament els ha conegut a partir d’una notificació dels jutjats.  

El poder judicial, que és qui de fet instrueix els processos de desnonament, no té obligació 

d’informar l’Ajuntament sobre els procediments judicials de desnonament, ni sobre els 

llançaments que se’n deriven. Així doncs, pot passar, tot i que cada vegada passa menys 

perquè l’Ajuntament rep la informació per altres vies, que en alguns casos l’Ajuntament no 

tingui notícia del procés fins a l’últim moment, de manera que els equips de mediació i 

d’acompanyament no disposen del temps suficient per activar tots els seus protocols de recerca 

de solucions per a les famílies. Això no obstant, els Ajuntaments són les administracions que 

estan obligades per llei a ajudar i acollir aquestes famílies.  

Sigui com sigui, l’efectivitat dels protocols que desplega la UCER per tal d’ajudar les famílies 

que es troben en situació de pèrdua de l’habitatge és cada vegada més gran, i el nombre de 

casos que es resolen va en augment. Durant el 

2017 es van atendre 2.351 unitats de convivència 

noves, i es van continuar gestionant un total de 

917 processos d’unitats familiars en situació 

d’emergència que s’havien iniciat l’any anterior, el 

2016. Per tant, al llarg de 2017 es van estar 

gestionant un total de 3.268 procediments. 

D’aquests, durant l’any 2017 es van tancar 1.362 

expedients, això representa un 41,37%% de les 

unitats de convivència que van ser ateses en total 

(de processos que s’arrossegaven de 2016 i de nous expedients engegats al 2017 mateix). 

Suposa, per tant, un 77% més d’expedients resolts que l’any anterior. 

Pel que fa a les 1.362 situacions resoltes, en un 58% la solució ha vingut donada per una 

combinació de les ajudes socials que ofereix l’Ajuntament de Barcelona i per recursos 

residencials no municipals (habitatges llogats en el mercat, habitatges de familiars o amics, a 

Barcelona o fora de Barcelona i amb el suport de les ajudes socials municipals) mentre que en 

el restant, el 42% dels casos la solució residencial ha estat aportada per l’Ajuntament de 

Barcelona.  

Aquests recursos aportats per l’Ajuntament de Barcelona han prioritzat sempre que ha estat 

possible el manteniment al seu domicili de la unitat de convivència afectada pel procediment. 

Això s’ha aconseguit en el 16% dels casos, (218 habitatges). En els casos que això no ha 

estat possible s’ha hagut de recórrer a altres mecanismes en funció de la disponibilitat 

d’habitatges i la capacitat econòmica de la unitat de convivència atesa. 

Així doncs, les solucions per donar resposta al risc de pèrdua de l’habitatge aportades per 

l’Ajuntament de Barcelona han estat les següents: 
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 En un 18% dels casos les unitats de convivència han accedit a un nou habitatge a 

partir de la mesa d’emergències o de l’adjudicació d’un habitatge a través del Registre 

de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona (convocatòries de 

contingents especials per a persones social i econòmicament vulnerables). 

 En un 12% dels casos s’han pogut establir acords amb la propietat a partir de 

processos de mediació, per tal que la unitat de convivència es mantingués al seu 

habitatge. Per aconseguir-ho a banda del procés de mediació s’han activat ajuts al 

pagament del lloguer. 

 En un 3% dels casos s’ha pogut establir un lloguer social a través d’acords amb 

entitats financeres per al manteniment de les unitats de convivència als seus habitatges. 

Aquest procediment, iniciat a partir de la llei 24/2015, s’ha mantingut amb algunes 

entitats financeres, tot i  no tractar-se d’un procediment obligatori. 

 En un 7% dels casos, les unitats de convivència han accedit a recursos temporals ja 

siguin habitatges d’inclusió, a l’allotjament en equipaments municipals, a pensions o a 

habitacions, a l’espera d’una solució definitiva. 

 En un 1% dels casos les unitats de convivència s’han pogut mantenir als seus 

habitatges a partir d’un acord amb la propietat per a la inclusió de l’habitatge a la Borsa 

de mediació. Aquest acord ha permès cobrir el deute contret per la unitat de convivència 

i assegurar el pagament de les futures mensualitats a la propietat. 

 En un 1% dels casos, la unitat de convivència ha estat reallotjada a un nou habitatge 

inclòs a la Borsa de mediació. 

  

La mesa d’emergències ha adjudicat en el període 2015 - 2017 un total de 895 habitatges, fet 

que ha suposat multiplicar per més de dos les adjudicacions respecte al període anterior. 

L’aportació d’habitatges per ser adjudicats a través de la mesa d’emergències ha estat en gran 

part de l’Ajuntament de Barcelona al llarg de tot aquest període, mentre que la Generalitat de 

Catalunya ha aportat una part menor d’habitatges. A més a més, a la vegada que l’Ajuntament 

ha anat augmentant l’aportació de recursos, la Generalitat de Catalunya, els ha anat reduint. La 

Generalitat va aportar a la mesa d’emergències el 29,6% dels habitatges en el període 2009 – 

2014, una etapa en la qual la mitjana anual d’adjudicacions d’habitatges de la mesa 

d’emergència va ser de 157 pisos. En el període 2015 – 2017, la Generalitat va aportar el 21% 

dels pisos (va reduir la seva aportació un 28%), en un període en el qual la mitjana anual 

d’adjudicacions es va situar en els 298 pisos. Aquests percentatges no s’adeqüen a la 

coresponsabilitat que totes dues administracions han de tenir en la gestió de la problemàtica 

relacionada amb l’emergència residencial que pateix la ciutat , ja que aquestes administracions 

s’haurien de repartir els percentatges d’acord amb que estableix la titularitat del Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona, que són del 60% d’aportació de la Generalitat i del 40% d’aportació 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 


