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1. CONTEXT  
 

El dret a l'habitatge adequat és essencial per a assegurar una vida digna i està recollit en diferents 

instruments jurídics tant internacionals com nacionals. Aquest dret es troba recollit, entre altres, en la 

Declaració Universal de Drets Humans de 1948 (article 25.1), en el Pacte Internacional de Drets 

Econòmics, Socials i Culturals de 1966 (article 11), en la Convenció de Ginebra de 1951 sobre l'Estatut 

dels Refugiats (article 21), en la Carta dels Drets Fonamentals de la UE de 2000 (article 34.3), en la 

Directiva 2011/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els requisits per al reconeixement de 

la protecció internacional, en la Directiva 2000/43/CE del Consell, relativa a l'aplicació del principi 

d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic, en la Constitució 

Espanyola de 1978 (article 47.1), en la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a 

Espanya i la seua integració social (article 13) i en la Llei 12/2009, reguladora del dret d'asil i de la 

protecció subsidiària (article 36.1). 

 

Durant els últims anys, les persones migrants, sol·licitants d'asil i refugiades que viuen a Espanya, 

independentment de la seua situació administrativa, s'han enfrontat a diferents tipus de barreres i 

discriminació en la garantia i accés als Drets Econòmics Socials i Culturals DESC, conduents a greus 

situacions de desprotecció, en particular pel que fa a l'habitatge, la qual cosa dificulta el procés 

d'inclusió en la societat d'acolliment.  

 

En els últims anys, diversos organismes internacionals han ressaltat la importància que Espanya 

assegure l'accés universal al dret d'habitatge. Així, per exemple, ja en 2008 el Relator Especial del 

Consell de Drets Humans de Nacions Unides sobre un `Habitatge Adequat com a element integrant del 

dret a un nivell de vida adequat´1 , exhortava a l'Estat Espanyol, a prestar especial atenció en el referit 

a l'accés a l'habitatge a grups concrets, entre els quals esmenta, en sentit ampli, a les persones 

migrants. D'altra banda, el Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals (CDESC) que, en el marc del 

                                                 
1 https://www.refworld.org.es/docid/47c7d4b82.html 
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seu 63é període de sessions, de març de 2018, va presentar les seues observacions finals sobre el sisé 

informe periòdic d'Espanya2, en les quals reflectint que no hagut millores en el referit a l'accés a un 

habitatge digne, assenyala que, respecte al dret a un habitatge adequat, és necessari prioritzar i 

concedir una atenció especial a aquells grups socials que viuen en condicions desfavorables, incloent a 

les persones sol·licitants i refugiades, destacant la discriminació persistent en l'accés a l'habitatge cap 

a aquestes persones, i recomanant a l'estat que adopte “mesures concretes per a afavorir la integració 

social” d'aquestes, a fi de “assegurar el gaudi efectiu dels seus drets econòmics, socials i culturals”, en 

particular, entre altres, l'accés l'habitatge. 

Les següents propostes estan dirigides als partits polítics perquè incorporen la millora de l'accés a 

l'habitatge en general i en particular l'accés a la mateixa per part de persones en situació de 

vulnerabilitat, tenint en compte les necessitats de les persones sol·licitants d'asil i refugiades, com una 

prioritat en l'agenda política i en els programes electorals. 

 

 

2. PROPOSTES 

 

1. Adoptar polítiques i mesures encaminades a garantir l'accés a un habitatge digne a totes les 

persones amb especial atenció a aquelles que es troben en situació d'especial vulnerabilitat, 

tenint en compte les necessitats de les persones sol·licitants d'asil i refugiades. 

2. Garantir que el Pla Estatal d'Habitatge 2018-20213 prioritze el lloguer social per a les persones 

en situació de vulnerabilitat, tenint en compte les necessitats de les persones sol·licitants d'asil 

i refugiades. 

3. Assegurar una adequada coordinació entre les diferents administracions i fomentar la 

coresponsabilitat en el finançament, per a garantir l'accés a un habitatge digne a les persones 

sol·licitants d'asil i refugiades. Per a això, seria necessari establir protocols de coordinació, 

generant espais que permeten reflexionar i planificar per a fer front a desafiaments comuns a 

totes les administracions optimitzant els recursos existents i aprofitant, quan siga pertinent, les 

estructures de coordinació pre-existents com pot ser la FEMP.  

                                                 
2 https://www.ccoo.es/e1b8f8674389ed09720e419818073c27000001.pdf 
3 Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-202. Disponible en: 
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf 

 

https://www.ccoo.es/e1b8f8674389ed09720e419818073c27000001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3358.pdf
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4. Promoure la inclusió de clàusules específiques sobre incentius fiscals tant per a propietaris que 

lloguen el seu habitatge a persones sol·licitants d'asil i refugiades. 

5. Contemplar la realitat de les persones sol·licitants d'asil i refugiades en la implementació de 

l'Agenda 2030 i de l'Agenda Urbana Espanyola pel que fa a l'accés de les mateixes als Drets 

econòmics, socials i culturals, entre els quals es troba el dret a l'habitatge. 

6. Assegurar que les mesures preses en matèria de política d'habitatge estiguen alineades amb el 

corresponent Objectiu de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 (Objectiu 11): 

aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles. 

7. Incloure a les persones sol·licitants d'asil i refugiades entre les categories de persones en 

situació de vulnerabilitat susceptibles de sol·licitar un contracte de lloguer a càrrec del Fons 

Social d'Habitatge, garantint la continuïtat del mateix més enllà del període pel qual ha sigut 

actualment prorrogat (2020).  

8. Incrementar els recursos del Programa d'Acolliment Estatal específicament destinats a garantir 

les solucions habitacionals per a les persones refugiades. 

9. Eliminar els obstacles a la mobilitat inter-provincial de les persones que participen del 

programa d'habitatge del SAI per a afavorir la reunificació familiar i l'accés a les xarxes de 

suport fonamentals en els processos d'inclusió. 

10. Mantindre una comunicació constant i fluida amb els diferents canals oficials d'identificació, 

registre i denúncia de casos discriminació existents a fi d'assegurar un seguiment detallat de les 

situacions generals i dels casos particulars de discriminació en l'àmbit de l'accés a l'habitatge de 

les persones sol·licitants d'asil i refugiades en relació a la seua nacionalitat. 


