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La Moció 212/X del Parlament de Catalunya, sobre la problemàtica del “sensellarisme” 
(7 de maig de 2015) va instar al Govern a impulsar de manera immediata la quantificació 
de les persones amb problemàtiques d’allotjament (sense sostre, sense habitatge, en 
habitatge insegur o inadequat) seguint la metodologia emprada per la Federació Europea 
d’Organitzacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA).  
 

Aquesta moció també fa referència a la importància de incloure dades sobre els perfils 
de les persones afectades, tant referents a l’origen de la problemàtica com als recursos 
amb què són ateses; i incloure les tipologies ETHOS d’exclusió residencial tal com es 
recomana al document Confronting Homelessness in the European Union. 
 

En aquest context, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha impulsat la present iniciativa 
amb l’objectiu de quantificar i mapificar territorialment la població mal allotjada a 
Catalunya, per una banda, i analitzar les característiques d’aquesta població, per 
l’altra.  
 

L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha encarregat a DEP Institut la realització d’aquesta 
anàlisi. DEP Institut ja va portar a terme el 2009 la Quantificació i distribució territorial de 
la població mal allotjada, basat en la tipologia europea d’exclusió social residencial (ETHOS) 
que distingeix entre 4 classificacions conceptuals i 13 categories operacionals.  
 

Les dades d’enguany, però, no són del tot comparables amb les del 2009 per dos motius: 
per una banda, a la categoria d’habitatge insegur s’ha inclòs la problemàtica dels 
pagaments pendents a l’habitatge (deutes en el lloguer, hipoteca, subministraments...). I 
per una altra banda, mentre que les dades del 2009 corresponents a la ciutat de Barcelona 
es van basar en estimacions, les dades del 2014 han estat proporcionades pel propi 
ajuntament. 

1.1. Presentació i objectius 

1. Introducció 
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El pla de treball desenvolupat per a complir amb els objectius plantejats ha estat el 
següent: 

1.2. Procés metodològic 

1. Introducció 

A. Creació d’una base de dades de contactes 
 

A partir de la informació facilitada per l’Agència de l’Habitatge, la Secretaria d’Habitatge 
i Millora Urbana, el Departament de Benestar Social i Família, i la Diputació de 
Barcelona, s’ha elaborat una base de dades de contactes de les següents entitats: 

o Ajuntaments de Catalunya: 

Municipis de més de 20.000 habitants: coordinadors i coordinadores de 
serveis socials.  

 Resta de municipis de Catalunya: regidors i regidores de benestar social. 

o Consells Comarcals: coordinadors i coordinadores de serveis socials. 

B. Disseny de l’instrument de mesura 
 

En base a la tipologia ETHOS d’exclusió residencial i el qüestionari elaborat el 2009 en 
el marc del projecte per portar a terme la “Quantificació i distribució territorial de la 
població mal allotjada”, s’ha elaborat el qüestionari per a la recollida de dades.  
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1. Introducció 

TIPOLOGIA EUROPEA DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL RESIDENCIAL (ETHOS.FEANTSA) 

CATEGORIA CONCEPTUAL  CATEGORIA OPERACIONAL DESCRIPCIÓ 

Sense sostre  

1 Viure en un espai públic Dormir al carrer  
Contactats/ades per serveis de carrer 

2 Dormir en un refugi nocturn i/o veure’s 
obligat/ada a passar moltes hores al dia a 

un espai públic  

Baixa exigència/albergs d’accés directe  
Pensions barates 

Hostals d’estades curtes  

Sense habitatge  

3 Alberg per a gent sense llar /allotjament 
temporal  

Alberg per a persones sense llar de curta estada  
Allotjament temporal (sense temps definit) 
Allotjament temporal (període determinat) 

Allotjament temporal (llarga estada)  

4 Alberg per a dones/refugi  Alberg col·lectiu  

Allotjament amb suport/habitatge tutelat  

5 Allotjament per a sol·licitants d’asil o 

immigrants  

Centres de recepció (asil) 

Centres de repatriació (internament) 
Allotjament per a temporers  

6 Institucions d’internament  Institucions penals 
Altres institucions  

7 Allotjament amb suport d’especialistes 
(per a gent sense llar)  

Allotjament amb suport (grup) 
Allotjament amb suport (individual) 

Habitatges per a joves 
Menors en acollida  

Habitatge insegur  

8 Sense pagar lloguer  Viure temporalment amb la família o els amics (no per 
pròpia voluntat) 

Viure en llocs de residència sense un estatus legal 
(excepte okupes)  

9 Ordre de desnonament, pagaments 
pendents en l’habitatge  

Ordre legal de desnonament (habitatge de lloguer) 
Ordre de devolució (habitatge en propietat)  

Deutes en el lloguer, hipoteca, subministraments... 

10 Violència  Viure amb l’amenaça de violència per part de la parella o 

de la família (amb denúncies de la policia)  

Habitatge inadequat  

11 Estructura temporal Casa mòbil/caravana (que no s’usa com a habitatge de 

vacances) 
Ocupació il·legal de l’espai d’assentament (barraquisme, 

nòmades) 
(No s’inclou l’ocupació il·legal d’edificis - okupes)  

12 Allotjament impropi  Viure en habitacles considerats inapropiats per a les 
persones segons la legislació estatal (Manca serveis i 

subministraments, deficiències greus en l’accessibilitat) 

13  Amuntegament  Per sobre del màxim fixat per les normes 
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1. Introducció 

C. Treball de camp 
 

El procés del treball de camp ha estat el següent: 

o Tramesa als contactes de la base de dades de la carta de presentació juntament 
amb el qüestionari autoadministrat a través del Departament de Benestar Social i 
Família (15/09/2015). 

o Control i seguiment de la resposta (per telèfon i correu electrònic) per part de DEP 
Institut. 

o Enviament de diversos recordatoris per part del Departament de Benestar Social i 
Família, de la Diputació de Barcelona i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

o Tancament del treball de camp el dia 29 de febrer del 2016. 

D. Tractament de les dades i explotació estadística 
 

Els qüestionaris rebuts han passat per un procés de depuració de la informació, 
codificació de les preguntes obertes i gravació en suport informàtic de les respostes. 

El procés ha estat el següent: 

o Depuració dels qüestionaris: contacte amb les entitats en cas de dubtes o 
incongruències en les respostes.  

o Codificació de les respostes obertes. 

o Creació de la matriu de dades per a la introducció de la informació. 

o Enregistrament de la informació.  
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1. Introducció 

E. Anàlisi dels resultats i estimació estadística* 
 

Els resultats del treball de camp han estat els següents: 

 

 

 
 

Aquests resultats han permès, a partir de les dades dels 773 municipis dels quals s’ha 
recollit informació, estimar els 174 municipis sense dades. 

Amb aquesta situació de partida, les estimacions s’han fet a partir de 6 estrats 
poblacionals, agrupant els municipis per tipologies segons el volum de població i 
estimant les situacions de mal allotjament segons les dades disponibles per als 
municipis del seu mateix estrat.  

Grau de resposta   Nombre % 

Municipis amb dades  773 81,6% 

Municipis sense dades  174 18,4% 

Total  947 100% 

Estrat Població 
Nre. de 

municipis 
% 

1 Fins a 1.000 habitants 487 51,4% 

2 De 1.001 a 2.000 habitants 109 11,5% 

3 De 2.001 a 5.000 habitants 144 15,2% 

4 De 5.001 a 10.000 habitants 87 9,2% 

5 De 10.0001 a 20.000 habitants 56 5,9% 

6 Més de 20.000 habitants 64 6,8% 

Total 947 100% 

*Donat que les dades recollides fan referència al 2014, l’anàlisi no incorpora el municipi de Medinyà, que va esdevenir municipi propi al juny de 
2015. 
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1. Introducció 

 

Els indicadors que han permès estimar les dades dels municipis sobre els que no es 
tenia informació han estat els següents:  

 La mitjana de casos segons el volum de població dels municipis. 

 La probabilitat dels municipis de no tenir cap cas de les problemàtiques avaluades. 

 La proporció de cadascuna de les tipologies de mal allotjament existents sobre el 
total de casos dels municipis.  

 

En base a aquests indicadors, a continuació es presenta la quantificació i distribució 
territorial del mal allotjament a Catalunya. 
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2. Quantificació 
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2. Quantificació 

Casos totals 

48.454 casos 

Sense sostre 

5.433 casos 

(11,2%) 

Sense habitatge 

8.634 casos 

(17,8%) 

Habitatge insegur 

26.705 casos  

(55,1%) 

Habitatge inadequat 

7.682 casos 

(15,9%) 

Al conjunt de Catalunya s’han estimat un total de 48.454 casos de mal allotjament atesos 
durant 2014.  

La distribució per tipologies és la següent:  

2.1. Dades del conjunt de Catalunya 
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2. Quantificació 

La distribució dels casos de mal allotjament no és homogènia en el territori, sinó que es 
reparteix segons el volum de població dels municipis.  

Els estrats de menys població presenten, però, un percentatge de casos inferior al que els 
correspondria segons població. 

Estrat 

Municipis Població Casos de mal allotjament 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Estrat 1 487 51,4% 195.874 2,6% 441 0,9% 

Estrat 2 109 11,5% 152.772 2,0% 518 1,1% 

Estrat 3 144 15,2% 446.549 5,9% 1.984 4,1% 

Estrat 4 87 9,2% 618.469 8,2% 3.586 7,4% 

Estrat 5 56 5,9% 799.551 10,6% 5.512 11,4% 

Estrat 6 63 6,7% 3.703.302 49,3% 23.565 48,6% 

Barcelona 1 0,1% 1.602.386 21,4% 12.848 26,5% 

Total 947 100% 7.518.903 100% 48.454 100% 
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2. Quantificació 

La distribució de casos segons tipologia canvia en cadascun del estrats.  

Per als dos primers estrats, els casos de sense sostre i sense habitatge són pràcticament 
inexistents, mentre que la proporció d’habitatge inadequat és similar al seu percentatge de 
població.  

En canvi, els municipis de l’estrat 6 (més Barcelona) acumulen més del 90% dels casos de 
sense sostre i sense habitatge, que es donen sobretot a les ciutats més grans. 

Estrat 

Sense sostre Sense habitatge Habitatge insegur Habitatge inadequat 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Estrat 1 10 0,2% 2 0,0% 272 1,0% 157 2,0% 

Estrat 2 5 0,1% 11 0,1% 345 1,3% 157 2,0% 

Estrat 3 104 1,9% 138 1,6% 1.215 4,6% 527 6,9% 

Estrat 4 80 1,5% 307 3,6% 2.545 9,5% 654 8,5% 

Estrat 5 332 6,1% 115 1,3% 3.912 14,7% 1.153 15,0% 

Estrat 6 1.761 32,4% 5.445 63,1% 12.023 45,0% 4.336 56,5% 

Barcelona 3.141 57,8% 2.616 30,3% 6.393 23,9% 698 9,1% 

Total 5.433 100% 8.634 100% 26.705 100% 7.682 100% 



Abans de presentar el resultat de la quantificació del mal allotjament a la ciutat de 
Barcelona, es fan tota una sèrie d’aclariments que caldrà tenir en compte per a la correcta 
valoració de les dades*.  

Barcelona exerceix un efecte d’atracció per a persones en situació d’exclusió residencial de 
tota l’Àrea Metropolitana (alguns estudis valoren en un 15% la població vulnerable 
autòctona atesa a recursos de la ciutat que prové de fora d’aquesta). El potencial de la 
ciutat, les expectatives de futur, les possibilitats de sortir-se’n i el nombre de recursos 
adreçats a les persones vulnerables, tant fixes (al voltant de 1.200 places residencials, 
1.500 places en menjadors socials, 140 serveis d’higiene,...), com temporals (75 places al 
Centre d'allotjament nocturn d'emergències que funciona de l'1 de desembre al 31 de març, 
i les 108 places de l'Operació Fred en el centre d'estades breus del CUESB), fa que sigui el 
destí triat per part d’aquests grups. A més també cal afegir el nombre de tots els recursos 
que ofereixen les entitats socials de la ciutat. 

En els darrers anys, Barcelona ha desenvolupat projectes i recursos per trobar solucions a 
les situacions d’irregularitat administrativa en la que es troben molts residents a la ciutat 
(CIEs o provinents d’altres comunitats autònomes). Exemples d’això són l’Oficina del Pla 
d’Assentaments i la Cooperativa de la Ferralla, que han estat exitoses en el seus resultats i 
que han provocat un efecte crida a població irregular de fora de la ciutat pel ressò mediàtic. 

D’altra banda, Barcelona té una política d’empadronament actiu i fins i tot disposa del 
mecanisme d’empadronament sense domicili fix que facilita que les persones vulnerables 
puguin estar empadronades tot i no disposar d’un domicili. Aquest mecanisme, que no el 
tenen altres municipis catalans, facilita l’accés a prestacions i recursos socials  de la ciutat. 

2.2. Dades de Barcelona ciutat 

2. Quantificació 

*Tots els aclariments que es presenten a continuació han estat redactats per l’Ajuntament de Barcelona. 
14 
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Donada la magnitud de la ciutat, la problemàtica de l’allotjament s’aborda des de diferents 
àrees i departaments, cadascun amb la seva capacitat de recollida de dades i 
sistematització de la informació. És per això que les dades es presenten segregades segons 
la font d’origen, especificant les característiques de cada dada. En aquest sentit, cal tenir 
present que en alguns casos, una mateixa persona pot haver passat per diferents serveis 
en diferents fases del seu procés al llarg de l’any i poden haver estat comptabilitzades de 
forma duplicada, malgrat que sempre que ha estat possible s’han intentat fer les 
correccions pertinents per a evitar-ho. 

Finalment, considerar que la informació recollida fa referència a les dades d’atenció per part 
dels diferents serveis municipals, per la qual cosa no recullen tota la realitat de la 
problemàtica de l’allotjament a la ciutat sinó només aquella que ens ha arribat en forma de 
demanda. Cal ser conscients que un cert volum de problemàtica ha buscat altres 
alternatives dins del si de la família, el cercle d’amistats o entitats particulars que també 
treballen en la resolució de la problemàtica de l’exclusió residencial. 

Una vegada fetes aquestes consideracions, a continuació es presenten les dades per a la 
ciutat de Barcelona.  

2. Quantificació 



Casos totals 

12.848 casos 

Sense sostre 

3.141 casos 

(24,4%) 

Sense habitatge 

2.616 casos 

(20,4%) 

Habitatge insegur 

6.393 casos  

(49,8%) 

Habitatge inadequat 

698 casos 

(5,4%) 

16 

A la ciutat de Barcelona s’han atès als diferents dispositius socials 12.848 casos de mal 
allotjament.  

La distribució per tipologies és la següent:  

2. Quantificació 
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2.3. Distribució del total de casos 

2. Quantificació 

0 casos 

1-4 casos 

5-19 casos 

20-99 casos 

100-499 casos 

Més de 500 casos 

A partir de les quatre 
problemàtiques de mal 
allotjament identificades, 
s’estima per a Catalunya un 
total de 48.454 casos atesos de 
mal allotjament.  

Tot i que la mitjana de casos de 
mal allotjament per municipi és 
de 51 casos, el 78,4% dels 
municipis tenen menys de 20 
casos.   

Àmbit territorial Casos Població 

Barcelona i àmbit metropolità 31.929 5.026.709 

Girona 8.409 741.724 

Catalunya Central  2.517 510.678 

Tarragona 2.439 615.668 

Terres de l’Ebre  1.679 185.294 

Lleida  789 365.273 

Alt Pirineu i Aran 692 73.557 
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3. Anàlisi dels col·lectius 
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3.1. Sense sostre 

A. Distribució territorial 

0 casos 

1 cas 

2-5 casos 

6-10 casos 

11-50 casos 

Més de 50 casos 

S’estima l’existència de 5.433 
casos atesos de persones 
sense sostre a Catalunya.  

754 municipis no tenen cap cas 
de persones sense sostre 
(79,6%) i 137 municipis en 
tenen entre 1 i 5 casos 
(14,3%). En canvi, hi ha 9 
municipis que presenten més 
de 50 casos.   

Àmbit territorial Casos Població 

Barcelona i àmbit metropolità 4.294 5.026.709 

Girona 608 741.724 

Alt Pirineu i Aran 168 73.557 

Catalunya Central  133 510.678 

Tarragona 102 615.668 

Terres de l’Ebre  75 185.294 

Lleida  53 365.273 



3.1. Sense sostre 

B. Descripció del col·lectiu 

Perfil dels casos sense sostre 

Sexe Majoritàriament homes (82,3%) 

Edat De 35 a 64 anys (72,3%) 

Origen De Catalunya (53,0%) 

Tipus de llar Homes sols (78,9%) 

Tram d’ingressos/any Sense ingressos (58,9%) 

Origen ingressos A l’atur o cobrant pensions (55,8%) 

Resolució* Sense possibilitat de resolució al centre/entitat (42,9%) 

*Les categories de resposta possibles eren: <1 mes, 1 a 3 mesos, >3 mesos, sense possibilitat resolució centre/entitat.  20 
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3.2. Sense habitatge 

A. Distribució territorial 

0 casos 

1 cas 

2-5 casos 

6-29 casos 

30-100 casos 

Més de 100 casos 

S’estima l’existència de 8.634 
casos atesos de persones 
sense habitatge a 
Catalunya.  

774 municipis no tenen cap cas 
de persones sense habitatge 
(81,7%) i 116 municipis en 
tenen entre 1 i 5 casos 
(12,2%). En canvi, hi ha 13 
municipis que presenten més 
de 100 casos.   

Àmbit territorial Casos Població 

Barcelona i àmbit metropolità 4.672 5.026.709 

Girona 2.296 741.724 

Terres de l’Ebre  768 185.294 

Tarragona 572 615.668 

Catalunya Central  246 510.678 

Lleida  73 365.273 

Alt Pirineu i Aran 7 73.557 



22 

3.2. Sense habitatge 

B. Descripció del col·lectiu 

Perfil dels casos sense habitatge 

Sexe Majoritàriament homes (64,9%) 

Edat De 35 a 64 anys (59,5%) 

Origen De Catalunya (50,4%) 

Tipus de llar Homes sols (54,8%) 

Tram d’ingressos/any Sense ingressos (51,6%) 

Origen ingressos A l’atur o cobrant pensions (45,8%) 

Resolució En més de 3 mesos (37,5%) 
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3.3. Habitatge insegur 

A. Distribució territorial 

0 casos 

1-5 casos 

6-15 casos 

16-50 casos 

51-300 casos 

Més de 300 casos 

S’estima l’existència de 26.705 
casos atesos d’habitatge 
insegur a Catalunya.  

460 municipis no tenen cap cas 
d’habitatge insegur (48,6%) i 
202 municipis en tenen entre 1 
i 5 casos (21,3%). En canvi, hi 
ha 12 municipis que presenten 
més de 300 casos.   

Àmbit territorial Casos Població 

Barcelona i àmbit metropolità 18.279 5.026.709 

Girona 3.883 741.724 

Catalunya Central  1.706 510.678 

Tarragona 1.368 615.668 

Terres de l’Ebre  660 185.294 

Lleida  511 365.273 

Alt Pirineu i Aran 298 73.557 
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3.3. Habitatge insegur 

B. Descripció del col·lectiu 

Perfil dels casos d’habitatge insegur 

Sexe Tant homes (49,6%) com dones (50,4%) 

Edat De 35 a 64 anys (48,9%) 

Origen De Catalunya (57,0%) 

Tipus de llar Parelles amb fills (42,1%) 

Tram d’ingressos/any Ingressant menys de 6.000€ a l’any a la llar (45,1%) 

Origen ingressos A l’atur o cobrant pensions (41,6%) 

Resolució En més de 3 mesos (38,4%) 
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3.4. Habitatge inadequat 

A. Distribució territorial 

0 casos 

1 cas 

2-5 casos 

6-19 casos 

20-100 casos 

Més de 100 casos 

S’estima l’existència de 7.682 
casos atesos d’habitatge 
inadequat a Catalunya.  

528 municipis no tenen cap cas 
d’habitatge inadequat (55,6%) 
i 244 municipis en tenen entre 
1 i 5 casos (25,8%). En canvi, 
hi ha 11 municipis que 
presenten més de 100 casos.   

Àmbit territorial Casos Població 

Barcelona i àmbit metropolità 4.684 5.026.709 

Girona 1.622 741.724 

Catalunya Central  432 510.678 

Tarragona 397 615.668 

Alt Pirineu i Aran 219 73.557 

Terres de l’Ebre  176 185.294 

Lleida  152 365.273 
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3.4. Habitatge inadequat 

B. Descripció del col·lectiu 

Perfil dels casos de barraquisme 

Sexe Majoritàriament homes (83,2%) 

Edat De 35 a 64 anys (66,2%) 

Origen De Catalunya (56,2%) 

Tipus de llar Homes sols (73,1%) 

Tram d’ingressos/any Ingressant menys de 6.000€ a l’any (59,9%) 

Origen ingressos A l’atur o cobrant pensions (45,0%) 

Resolució Sense possibilitat de resolució al centre/entitat (53,8%) 
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3.4. Habitatge inadequat 

Perfil dels casos d’amuntegament 

Sexe Majoritàriament homes (60,0%) 

Edat De 35 a 64 anys (41,9%) 

Origen Del Magrib (30,7%) i de Catalunya (29,2%) 

Tipus de llar Parelles amb fills (25,1%) i llars múltiples (24,6%) 

Tram d’ingressos/any Ingressant a la llar menys de 6.000€ a l’any (48,4%) 

Origen ingressos A l’atur o cobrant pensions (48,8%) 

Resolució Sense possibilitat de resolució al centre/entitat (43,3%) 
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3.4. Habitatge inadequat 

Perfil dels casos de la resta d’habitatge inadequat 

Sexe Majoritàriament homes (60,2%) 

Edat De 35 a 64 anys (41,4%) 

Origen De Catalunya (57,7%) 

Tipus de llar Homes sols (37,7%) 

Tram d’ingressos/any Ingressant menys de 6.000€ a l’any (47,4%) 

Origen ingressos A l’atur o cobrant pensions (53,9%) 

Resolució En més de 3 mesos (45,6%) 
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4. Tendències, derivacions i recomptes 
4. Tendències, derivacions i recomptes 
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4.1. Previsió de tendència 

4. Tendències, derivacions                                                                        
i recomptes 

Augmentar
44,7%

Mantenir-se
46,8%

Disminuir
8,5%

I pel que fa a l’any 2015, la previsió del vostre municipi  
és que els casos de mal allotjament tinguin tendència a: 

Base: 329 

Estrat Augmentar Mantenir-se Disminuir 

Estrat 1 (n=82) 19,5 57,3 23,2 

Estrat 2 (n=35) 40,0 48,6 11,4 

Estrat 3 (n=56) 46,4 46,4 7,2 

Estrat 4 (n=64) 48,4 51,6 0,0 

Estrat 5 (n=35) 54,3 45,7 0,0 

Estrat 6 (n=51)* 74,5 23,5 2,0 

*Inclou Barcelona. 



4,3%

4,8%

0,5%

2,1%

2,7%

2,7%

2,7%

2,7%

4,3%

4,3%

4,3%

4,8%

4,8%

5,9%

6,4%

7,0%

8,0%

9,1%

9,6%

10,2%

13,4%

15,0%

29,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Altres

Altres entitats socials

Fundació Arrels

La Sopa

Habitatges de protecció oficial

Oficina d'intermediació hipotecària

Borsa d'habitatge

Obra Social la Caixa

Institucions d'internament

Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

Centres o entitats de Barcelona

Ofideute

Albergs

PAH

Fundació Sergi

Fundació Tallers

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Mesa d'emergència

Serveis d'acollida

Creu Roja

Consell Comarcal

Serveis d'habitatge (en general)

Caritas

Sí
59,4%

No
40,6%
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4.2. Derivacions de casos 

4. Tendències, derivacions                                                                        
i recomptes 

Base: 330 

Pel que fa als casos sense possibilitat de resolució al 
centre/entitat, els deriveu a un altre centre o entitat? 

Base (deriven casos): 187 

MÚLTIPLE 

A quina o a quines? 

L’any 2014, el 20,7 dels municipis 
no va derivar cap cas i el 47,2% 

va derivar entre 1 i 5 casos. 



Sí
2,5%

No
97,5%
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4.3. Recompte de persones sense sostre 

4. Tendències, derivacions                                                                        
i recomptes 

En els últims 5 anys, heu portat a terme algun recompte  
de persones sense sostre seguint una metodologia 

contrastada?* 

Base: 323 

8 municipis** afirmen haver 
portat a terme algun recompte de 

persones sense sostre 

*Entenent aquí per recompte una “fotografia” del nombre de persones que dormen al carrer (ETHOS 1) en un municipi delimitat i concret en 
una nit determinada. Hi ha municipis que reconeixen haver comptat a aquestes persones, però no seguint aquesta metodologia concreta.  
**Barcelona, Mataró, Reus, Sant Boi de Llobregat, Figueres, Sant Feliu de Llobregat, Lloret de Mar i Sant Joan de Vilatorrada. 
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5. Preocupacions futures 

Quines són les vostres principals preocupacions futures en relació 
amb el funcionament del vostre servei en temes d’habitatge? 

Base: 199 

MÚLTIPLE 

10,1%

0,5%

11,5%

16,5%

47,1%

67,4%

78,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altres

Cap

Col·lectius concrets

Efectes futurs de les situacions actuals

Limitacions del municipi

Polítiques d'habitatge

Tipologies concretes de mal allotjament
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5. Preocupacions futures 

A. Tipologies concretes de mal allotjament 

Base (mencionen tipologies concretes de mal allotjament) 

1,5%

2,0%

7,0%

67,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sense sostre

Sense habitatge

Habitatge inadequat

Habitatge insegur

Del 78,3% que assenyalen tipologies concretes, la major part fa referència a l’habitatge insegur.   
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5. Preocupacions futures 

B. Polítiques d’habitatge 

Base (mencionen polítiques d’habitatge) 

12,6%

18,6%

36,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Manca o limitacions de les polítiques 

d'habitatge

Elevat preu de l'habitatge

Manca d'habitatge social/dificultats 

d'accés

Del 67,4% que assenyalen les polítiques d’habitatge, la major part fa referència a la manca 
d’habitatge social o les dificultats d'accés a aquest.  
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5. Preocupacions futures 

C. Limitacions del municipi 

Base (mencionen limitacions del municipi) 

Del 47,1% que assenyalen les limitacions del municipi, la major part fa referència a les dificultats 
per a proporcionar recursos d’urgència.   

4,0%

2,0%

2,5%

2,5%

3,5%

3,5%

29,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altres limitacions del municipi

Manca de coneixement

Manca de professionals

Dificultats de detecció de problemàtiques

Manca de borsa d'habitatge

Manca de competències

Dificultats per a proporcionar recursos 

d'urgència
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5. Preocupacions futures 

D. Efectes futurs de les situacions actuals 

Base (mencionen efectes futurs de les situacions actuals) 

4,5%

5,5%

6,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pobresa energètica

Deteriorament per la manca de 

manteniment de 

l'habitatge/abandonament

Increment dels casos/cronificació de les 

situacions

 El 16,5% que destaquen els efectes futurs de les situacions actuals de mal allotjament, es 
refereixen a l’increment de casos o la cronificació de les situacions, el deteriorament dels 
habitatges i la pobresa energètica. 
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5. Preocupacions futures 

E. Col·lectius concrets 

Base (mencionen col·lectius concrets) 

1,0%

1,0%

2,5%

7,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Persones nouvingudes

Persones amb problemes de salut 

mental/addiccions

Famílies sense ingressos

Persones no empadronades

De l’11,5% que assenyalen col·lectius concrets, la major part fa referència a persones no 
empadronades.   
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5. Preocupacions futures 

Per cadascuna [de les preocupacions] que esmenteu, especifiqueu el motiu de preocupació 

Base: 172 

MÚLTIPLE 

7,0%

2,3%

6,4%

7,6%

11,0%

16,9%

91,9%

93,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altres

Necessitat de treball transversal

Males pràctiques de les entitats financeres/grans 

tenidors

Normalització de situacions que haurien de ser 

excepcionals

Conseqüències a nivell de convivència, conflictes, 

salut...

Ingressos inferiors al preu de l'habitatge

Manca de recursos econòmics/laborals/educatius de 

les persones/famílies afectades

Manca de recursos públics/limitacions dels existents
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6. Propostes de mesures 

Quines mesures creieu que s’haurien de dur a terme per millorar el funcionament 
del vostre servei en termes d’habitatge?  

Base: 170 
MÚLTIPLE 

4,7%

2,4%

3,5%

4,1%

4,1%

4,1%

4,7%

5,3%

5,3%

5,9%

5,9%

6,5%

8,8%

10,6%

11,2%

11,8%

14,7%

15,9%

26,5%

36,5%

54,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altres

Garantir una renda mínima a les persones

Fomentar els habitatges compartits/cessions d'ús

Actuar per acabar amb la pobresa energètica

Garantir uns preus assequibles dels habitatges

Programes de formació i inserció laboral adaptats a les necessitats

Més control per part de l'administració dels habitatges que estan al 

mercat

Canvis a les polítiques d'habitatge (en general)

Gestionar el parc d'habitatges buits

Assessorament a les persones/famílies

Rehabilitació d'habitatges/arranjaments/adaptació

Més recursos en general

Potenciar el lloguer (baixar preus, borses d'habitatge de lloguer 

social...)

Més recursos econòmics

Més personal/redistribució de tasques

Més ajuts a les persones/famílies afectades

Millorar la recollida de la informació/diagnosi/més especialització

Assessorament/negociació/sanció a entitats bancàries i grans tenidors

Més coordinació entre els agents implicats

Reforçar els serveis i ajudes que donen resposta a les situacions 

d'emergència social

Ampliar/millorar l'accés al parc d'habitatge social
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7. Conclusions 

 

 Antecedents 

• Aquesta anàlisi és una resposta a la Moció 212/X del Parlament de 
Catalunya, sobre la problemàtica del “sensellarisme” (7 de maig de 
2015) que va instar al Govern a impulsar la quantificació de les 
persones amb problemàtiques d’allotjament i incloure dades sobre els 
perfils de les persones afectades incloent les tipologies ETHOS 
d’exclusió residencial. 

 Quantificació 

●Al conjunt de Catalunya, s’han estimat un total de 48.454 casos de mal 
allotjament atesos durant el 2014. 

●Tenint en compte les tipologies ETHOS de mal allotjament, aquests 
casos es distribueixen de la següent manera: 5.433 casos sense sostre 
(11,2%), 8.634 casos sense habitatge (17,8%), 26.705 casos 
d’habitatge insegur (55,1%) i 7.682 casos d’habitatge inadequat 
(15,9%). 

 Tendència futura 

●De manera global, la percepció dels municipis és que els casos de mal 
allotjament es mantinguin (46,8%) o augmentin (44,7%). Però quan 
tenim en compte la grandària dels municipis, mentre que als més petits 
la percepció és que la tendència es mantingui, als més grans es preveu 
que els casos de mal allotjament augmentin.  



45 

7. Conclusions 

● Amb l’excepció de l’habitatge insegur, els homes (majoritàriament 
homes sols) constitueixen la majoria dels casos de mal allotjament. 

  

● El grup d’edat més afectat per les problemàtiques de mal allotjament 
són les persones de 35 a 64 anys de Catalunya, amb l’excepció de 
l’amuntegament, amb una proporció important de població provinent 
del Magrib.  

 

● Les llars formades per parelles amb fills constitueixen les principals 
afectades per l’habitatge insegur, tot i que també hi ha un volum 
important d’aquest tipus de llar en les problemàtiques 
d’amuntegament.  

● Mentre que els casos de sense sostre i sense habitatge estan 
conformats majoritàriament per persones desocupades sense 
ingressos, les llars en situació d’habitatge insegur i habitatge inadequat 
majoritàriament ingressen menys de 6.000€ a l’any provinents de l’atur 
o pensions.  

● Pel que fa a les possibilitats de resolució dels casos per part dels 
municipis, mentre que en els casos de sense sostre, barraquisme i 
amuntegament aquesta es veu difícil, en la resta de casos es preveu un 
període de resolució superior als 3 mesos.  

Perfils de les persones afectades 



46 

7. Conclusions 

 

 Preocupacions futures 

• La principal preocupació dels municipis i Consells Comarcals pel que fa 
a les problemàtiques de mal allotjament són les situacions d’habitatge 
insegur, seguit de la manca d’habitatge social o les dificultats d’accés a 
aquest, i les pròpies dificultats dels municipis i Consells Comarcals per 
a proporcionar recursos d’urgència. 

 Propostes de mesures 

● Per a fer front a aquestes problemàtiques, les mesures que es 
proposen són ampliar o millorar l’accés al parc d’habitatge social, 
reforçar els serveis i ajudes que donen resposta a les situacions 
d’emergència social o més coordinació entre els agents implicats, 
entre d’altres. 
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8. Recomanacions 

Recollida periòdica 

● Seguir recollint de manera periòdica (cada 2 anys) la 
quantificació de les persones amb problemàtiques 
d’allotjament a Catalunya optimitzant l’instrument de 
recollida basat en la tipologia ETHOS.  

 

 Integració de dades 

• Integrar la recollida de dades sobre el mal allotjament de 
manera uniforme en el sistema de serveis socials. 

 Formació sobre la tipologia ETHOS 

●Divulgar la tipologia ETHOS entre els actors implicats, 
reflexionant sobre el seu possible impacte en la presa de 
decisions. 

 Difusió dels resultats  

● Difondre els resultats de l’anàlisi treballant de manera 
conjunta amb els diferents agents implicats.  

Pla d’acció 

● Desenvolupar de forma consensuada un pla d’acció 
conjunt amb les entitats implicades en base els 
resultats de l’anàlisi.  



Quantificació i distribució territorial                 
de la població mal allotjada a Catalunya 
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