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Un habitatge és més que un sostre 
 
Des d’un enfocament de les Necessitats Humanes el Refugi és una necessitat 
bàsica per a la protecció davant les inclemències metereològiques, per a dormir 
o relaxar-se i aquesta es satisfà en funció del context cultural on vivim. Avui en 
dia, a les societats occidentals aquesta necessitat bàsica es cobreix mitjançant 
un Habitatge adequat, el qual ens dóna seguretat front tractes cruels, inhumans 
o degradants, ens ajuda a salvaguardar la intimitat, ens facilita una sèrie de 
llibertats com la llibertat d'expressió, la pràctica religiosa i altres expressions 
culturals, ens ofereix un espai per cuinar els aliments de forma higiènica, per 
estendre la roba, per guardar records i altres pertinences, és el mitjà principal 
per protegir la salut i el benestar i com no, és essencial per a la conjunció amb 
l'educació i el treball. En aquest sentit disposar d’un habitatge adequat suposa 
molt més que disposar de quatre parets i un sostre1 ja que té grans 
implicacions per al desenvolupament d’una persona i per tant disposar d’un 
habitatge és el primer pas per a desenvolupar una Llar.2 Així doncs, la 
problemàtica de l’habitatge neix d’una necessitat no satisfeta i es reflexa 
mitjançant el dret a un habitatge adequat no garantit. En un context de crisis 
econòmica i social com el que estem patint, afirmar que l’habitatge és un Dret 
Humà, pot ser titllat d’ingenuïtat ja que si bé és cert que el sector de l’habitatge 
inicia la seva crisi l’any 2008, la crisi de necessitats residencials a l’Estat 
Espanyol ve de fa temps.3 Però el fet que durant els anys de creixement 
econòmic la taxa de pobresas’hagi mantingut a l’entorn del 19% i s’hagi 
consolidat estructuralment una taxa de pobresa extrema entre el 2,6 i el 4% de 
la població4, implica que actualment els grups més desprotegits vegin reduïdes 
les seves possibilitats de millora, pateixin una agudització dels problemes 
residencials (com és el cas de l’augment dels desnonaments i execucions 
hipotecàries) i alhora es reforcin estructuralment formes de situacions de 
sensellarisme i exclusió residencial com per exemple la sobreocupació, 
l’infrahabitatge, el relloguer d’habitacions, les pensions il·legals, les ocupacions 
o el fenomen dels llits calents, entre altres.  
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L’habitatge és un dret humà 
 
Podríem dir que a ulls de l’opinió pública el dret a l’habitatge no existeix. 
Simplement la població considera que si l’administració no ofereix un habitatge 
quan hi ha risc de perdre’l o no es garanteix el seu accés, quan esdevé una 
necessitat sobrevinguda, aquest dret no és més que paper mullat. Des de 
l’esfera política, el dret a l’habitatge es considera com un dret programàtic, es a 
dir, d'orientació de l'actuació dels poders públics, però dels que no es pot 
deduir directament cap dret subjectiu, ni pretensions jurídiques immediates. És 
a dir, no atorguen als particulars, de forma directa, un poder d'acció davant 
l'Estat. Per tant, des d’aquest punt de vista, els drets a l'habitatge no són més 
que una expectativa de dret 5 que es realitzarà en funció d’un pressupost. Tot i 
això, el dret a l’habitatge és un dret humà reconegut a nivell internacional6, a 
nivell del Consell d’Europa7, a nivell europeu8, a nivell de l’Estat Espanyol9, a 
nivell autonòmic10 i fins i tot municipal11. Alhora el Tribunal Suprem de l’Estat 
Espanyol mitjançant diferent jurisprudència ha establert que l’article 47 de la 
Constitució Espanyola “no és una mera norma programàtica que limite su 
eficacia al campo de la retórica política o de la estéril semàntica de una 
declaración demagógica12” sino que té valor normatiu i vinculant per als poders 
públics i “consagra un derecho social13” que exigeix la intervenció de l’Estat. En 
aquest sentit el dret a l’habitatge a l’Estat Espanyol s’ha vulnerat perquè no 
s’han complert els mandats positius de l’article 47CE de protegir, promoure i 
garantir el dret a l’habitatge i tampoc el mandat negatiu de no vulnerar-lo 
perquè no s’han desenvolupat les “condicions necessàries” ni la “reglamentació 
pertinent” i menys s’ha “evitat l’especulació”.14 Per tant tot i que cada vegada 
més sigui el mercat el que determina les polítiques d’habitatge, això no justifica, 
els Estats defugin les obligacions que tenen sobre aquesta matèria i en general 
de l’obligació de protegir els drets de les persones.  
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L’enfocament de drets humans com a instrument de ca nvi  
 
Que el dret a l’habitatge no es concebi com una “obligació de resultats” per a 
les administracions públiques, (es a dir que l’administració proporcioni 
directament un habitatge), no significa, ni molt menys, que els poders públics 
no hagin de dur a terme tot allò que estigui el seu abast per fer efectiu (de 
veritat) el dret a l’habitatge. Així ho considera el Comissari pels Drets Humans 
del Consell d’Europa, que subratlla, que els Estats haurien d’adoptar una 
bateria de mesures per garantir el dret a l’habitatge a tothom15 i aquestes són: 
 

� Aplicar els drets a l’habitatge sense discriminacions 
� El dret a l’habitatge hauria de ser exigible davant dels tribunals 
� Fixar uns mínims d’habitabilitat tant en els àmbits de desenvolupament 

privat com els públics. 
� Preveure mecanismes d’assistència per atendre els supòsits de violació 

del dret a l’habitatge, amb una major implicació de les ONG, sobretot, 
pel que fa a la tasca de supervisió i control de les polítiques d’habitatge. 

� Garantir un parc d’habitatge social, digne, assequible i prou ampli per 
atendre els exclosos del mercat d’habitatge privat i adoptar mesures de 
prevenció pel que fa a aquelles persones que estan a punt de perdre 
l’habitatge. 

� Garantir l’allotjament a les persones excloses i adoptar mesures per 
assegurar la vida independent, especialment de les persones 
discapacitades. 

� Preveure que l’execució de les polítiques d’habitatge es sotmeti al 
control dels síndics de greuges i de les institucions que vetllen pel 
compliment dels drets humans. 

 
Així doncs, si l'habitatge pot ser vist com un Dret Humà, la problemàtica del 
sensellarisme i l’exclusió residencial es pot analitzar com una greu vulneració 
de Drets Humans i Llibertats Fonamentals, incloent el dret a la llibertat i 
seguretat de la persona, el dret a la no discriminació, el dret a la privacitat, el 
dret a la llibertat d'expressió, del dret a vot, del dret a la seguretat social, el dret 
a la salut i el dret a un estàndard de vida adequat. Entendre el sensellarisme 
com una vulneració sistemàtica de drets humans universals, indivisibles, 
interdependents i interelacionats és la base per utilitzar l’enfocament de drets 
en la lluita per la seva eradicació. En aquest sentit, els enfocaments centrats en 
els drets poden esdevenir una eina heurística per a conceptualitzar les 
reivindicacions de manera acceptable, universal i coherent.16  
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Si bé és veritat que una bona llei no garanteix bones polítiques públiques i una 
bona administració, del que no hi ha dubte és que una mala llei fa més difícil, 
sinó impossible, les mateixes, per no parlar de l'adequada garantia dels drets i 
interessos, especialment dels col·lectius vulnerables.17 L'expressió jurídica ubi 
jus, ibi remedium (allà on hi ha un dret, hi ha un recurs) és un principi 
fonamental del dret. I la mateixa expressió invertida també és vàlida: sense la 
via del recurs, no pot existir un dret. Per tant, incloure el dret a l’habitatge en el 
marc legal pot quedar en una simple declaració d’intencions si no s’acompanya 
dels pertinents efectes legals. Si això no passa, el reconeixement del dret a 
l’habitatge esdevé una simple política de gestos que oculta les desigualtats 
socials presents en la societat. Per tant, el reconeixement legal del dret a 
l’habitatge no és suficient si no s’acompanya de la possibilitat de reclamar-lo, 
exigir-lo davant dels tribunals, perquè és precisament aquesta acció la que dota 
de contingut el dret. En aquest sentit hi ha una clara diferència entre 
l'incompliment dels objectius administratius de producció d’habitatge protegit o 
de nombre d’ajuts tramitats i la violació de Drets Humans. L’Enfocament de 
Drets Humans aplicat a l’habitatge busca la connexió entre Drets Humans i 
polítiques públiques per l’eradicació del sensellarisme, corregint una mala 
orientació de l'activitat públic - privada en el sector de l'habitatge, dinamitzant la 
creació de lleis que reconeguin i regulin l’exigibilitat dels drets o la redacció de 
normes que contemplin noves solucions residencials adaptades a les diverses 
necessitats que acumula el procés de sensellarisme, promoure la coordinació 
entre diferents departaments i diferents nivells administratius i oferir un marc 
conceptual que sigui la base per a l'elaboració i implementació de les polítiques 
públiques. Per tant l’enfocament de drets permet reconèixer a les persones en 
processos de sensellarisme com a titulars de drets que obliguen a les 
administracions públiques i entendre que no són persones vulnerables amb 
necessitats de Refugi que cal atendre, sinó que són persones que han vist 
vulnerats els seus drets en algun moment del seu procés al sensellarisme pel 
incompliment de les obligacions jurídiques de mitjans dels poders públics i la 
seva falta de concreció en obligacions de resultat. 
 
Les limitacions de l’enfocament de drets i el rol d e les entitats socials  
 
L’enfocament de drets aplicat al sensellarisme té unes limitacions importants i 
és que en molts casos les persones no coneixen els seus drets (per exemple 
moltes persones immigrades tenen un alt desconeixement de la normativa que 
regula l’habitatge), no saben com exercir els seus drets (per exemple la 
problemàtica de les execucions hipotecàries ha posat de relleu la prepotència 
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abusiva de bancs i caixes) i altres no poden exercir els seus drets (per exemple 
en el cas de persones en situació de sense sostre amb trastorns mentals, 
drogodependències o alcoholisme fa que el dia a dia no puguin exercir els seus 
drets sinó en tot cas el contrari ja que són víctimes de legislació de seguretat o 
normes de convivència). En aquest sentit les entitats socials poden / han de 
desenvolupar serveis jurídics per donar suport a persones afectades i 
empoderar-les. Alhora litigar esdevindrà una manera fonamental de lluitar 
contra l'exclusió social en el camp legal. Per altra banda la integració de 
l'Enfocament de Drets Humans en els programes d’inclusió residencial és un 
dels reptes presents que han d'afrontar tots els agents que treballen per 
l'eradicació del sensellarisme, ja siguin entitats sense ànim de lucre com 
administracions. Històricament el tractament de la pobresa i de les persones 
sense llar a l’Estat Espanyol s'ha associat a l’assistencialisme i als models de 
treball que no impulsaven una transformació de la situació en què es troben les 
persones sense llar ni de les causes que la va generar. Per això desenvolupar 
l'Enfocament de Drets Humans per eradicar el sensellarisme significa plantejar 
com a resultat final de les accions dutes a terme, el gaudi ple i efectiu dels drets 
que es treballen dins d'aquests projectes. És a dir, el sensellarisme s'ha 
d'eradicar i no només gestionar18. 
 

Conclusions: La Lluita pel Dret 
 

El reconeixement dels Drets per part dels Estats ha respost majoritàriament a 
les lluites de la comunitat i les seves organitzacions per aconseguir-los. Aquest 
reconeixement dels Drets per part de l’Estat també ha permès identificar 
responsabilitats a l’hora de garantir-los. Això, és un canvi substancial perquè si 
bé es considera que les persones neixen amb uns drets que els són inherents i 
que, per tant, per gaudir-ne no fa falta que ningú els reconegui, perquè ningú 
no els atorga i, per tant, tampoc ningú no els pot prendre ni abolir, si que és 
veritat que el reconeixement per part de l’Estat ubica aquells drets en tres 
àmbits importants: garantia, exigibilitat i reparació19. Les lluites socials, 
polítiques, econòmiques i culturals són les que han garantit la consecució i el 
reconeixement de la llibertat, la dignitat, la igualtat, l’equitat i el benestar al llarg 
de la Història. En aquest sentit la Lluita pel Dret20 no pot deixar-se només a 
l‘acció o reacció dels poders públics i menys del mercat. La democratització del 
Dret depèn dels contrapoders socials capaços d'imposar límits i vincles de 
diferent tipus.21 Les demandes judicials seran doncs, una estratègia més dins 
d’un marc global. Ser conscient i creure’s que l’habitatge és un Dret Humà és el 
primer pas per a valorar les seves implicacions i les de la seva pèrdua. 
Aquesta, és la base per a la defensa i recuperació dels drets a l’habitatge.   
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