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L’habitatge és un be de primera necessitat reconegut en totes les jurisdiccions 

de drets social. Amb tot, és alhora un dels principals problemes de la nostra 

societat. Els alts preus de l’habitatge de lloguer i de propietat i l’escassetat, dels 

primers, en dificulten l’accés, en condicions, a sectors importants de la societat, 

entre ells la població immigrada. La població immigrant és molt diversa i 

engloba realitats molt diferents depenent de la situació jurídica, del país de 

procedència, dels recursos personals i formatius, de la situació laboral, de les 

causes d’immigració, de les condicions del viatge, del temps d’arribada i de les 

expectatives de futur.  

L’habitatge s’ ha convertit en un dels principals problemes de la població 

immigrant pel que fa a la discriminació i a les males condicions de vida que 

molts pateixen. En primer lloc, l’escassetat de l’habitatge provoca que els 

propietaris i administracions de finques puguin ser selectius en l’elecció 

d’inquilí, rebutjant, sovint, a determinades persones pel seu origen. Els 

impediments a llogar-los un pis es donen tant en la negativa en l’ accés a la 

informació, en ensenyar-los-el, com en la presentació dels requisits econòmics, 

donant-se casos en que es demostra una actitud obertament xenòfoba al 

explicitar-los que no es lloguen pisos a estrangers. En segon lloc, les 

condicions econòmiques i laborals precàries i inestables de gran part de la 

població immigrant, en què la majoria treballa en sectors econòmics precaris, 

amb sous baixos, contractes temporals, en treballs poc qualificats i per sota de 

les seves possibilitats laborals, amb independència de les qualificacions que 

tinguin, i en els sectors amb pitjors condicions laborals (servei domèstic, 

construcció, agricultura...), els converteix en una població amb un poder 

adquisitiu incapaç de satisfer els preus de l’habitatge i alhora, amb dificultats 

per poder reunir els requisits imprescindibles per llogar-ne un. Per últim, la 

situació jurídica es converteix en un factor decisiu quant a qui pot accedir o no 

                                                           
1
 (2003) Article “Habitatge i Immigració” a la Revista NOUS HORITZONS Núm. 172- Any 

42 publicada a Barcelona 



a un habitatge, negant la possibilitat als qui es troben en situació irregular per la 

impossibilitat de demostrar mitjans econòmics i la documentació requerida. 

Aquestes situacions es tradueixen en, per una banda, una certa tendència a 

concentrar-se en els barris més degradats, en pisos petits, sense les 

condicions mínimes d’habitabilitat, que és on els pisos poden ser més 

accessibles al no reunir les condicions: I per l’altra, en el fet que moltes 

persones immigrants es veuen forçades a compartir pis per poder fer front a les 

despeses econòmiques,  i això pot suposar que més d’una família visqui en un 

pis o pisos de nois solters on hi arriben a conviure bastants, podent-se donar 

problemes d’amuntegament, la qual cosa repercuteix en unes condicions sòcio-

sanitàries pèssimes. Alhora, cal afegir les dificultats que viure en aquestes 

condicions pot suposar per aquells/es que volen portar a la família, ja que un 

dels requisit exigits pel reagrupament familiar és un habitatge en condicions; 

com per empadronar-se, especialment entre aquells que per trobar-se en 

situació irregular no han pogut formalitzar un contracte de lloguer, viuen 

rellogats o compartint pis amb molts altres i no poden, sense l’empadronament, 

ser beneficiaris de l’assistència sanitària. Aquestes situacions poden ser un 

signe de marginalitat i d’exclusió i dificulten les relacions amb els diferents 

sectors socials. 

Les alternatives a aquests problemes d’habitatge són de difícil solució si no van 

acompanyades d’un compromís per assumir la responsabilitat política en 

aquesta matèria a nivell estatal, autonòmic i local, en el finançament de la 

promoció d’habitatge social, en la seva gestió, en el control de les seves 

condicions, i en la seva promoció, en la funció que correspon a cadascú. Ja 

que tota la responsabilitat de garantir l’accés a un habitatge en condicions 

recau en les diferents administracions. Tanmateix, hi ha diverses propostes que 

s’estan portant a terme des d’ entitats sense ànim de lucre que intenten reduir 

les dificultats en l’accés a l’habitatge per la població immigrant,. Actualment, 

pels que sol·liciten asil i no disposen de mitjans econòmics hi ha programes 

d’acollida temporal gestionats per ACSAR-CEAR, la Creu Roja, i ACCEM i 

finançats per l’IMSERSO, que tenen com objectiu facilitar el procés d’integració 

social (aprenentatge de l’idioma, coneixement de l’entorn, recerca de treball...) 

a través de cobrir les seves necessitats bàsiques, (d’habitatge, manutenció...). 

Seria convenient ampliar aquests programes a la població immigrants 



nouvinguda, independentment de la seva situació legal, que es troba en 

situació de vulnerabilitat per tal d’evitar les situacions precàries descrites 

anteriorment i per oferir un procés d’integració social en condicions. 

Paral·lelament, per tal d’evitar les situacions de discriminació, és 

imprescindible, per una banda, denunciar a tots aquells propietaris i 

administracions de finques que neguen un habitatge a un immigrant pel seu 

origen, tenint en compte que és un acte discriminatori tipificat, i per tant 

denunciable, a la Llei d’estrangeria, L.O. 8/2000 del 22 de desembre que 

reforma la 4/2000, en el seu article 23. En aquests sentit, entitats com SOS 

Racisme i Sodepau han presentat nombroses denúncies. I per l’altra, cal crear 

serveis de suport a la recerca d’habitatge i de mediació entre la població 

immigrada i els propietaris de pisos, programes que ja tenen experiència entre 

entitats com Sodepau i Probens i que tenen com objectiu facilitar-ne l’accés a la 

població immigrant a través d’informar, assessorar i acompanyar-los en les 

negociacions dels contractes i la creació de borses de lloguer i habitatges 

alternatius als coneguts.  

No reconèixer la situació i no assumir-la, per part de les administracions 

competents, implica una cronificació i accentuació del problema, i alhora, es pot 

interpretar com a un mecanisme que permet desviar l’atenció de la possible 

conflictivitat que genera i que queda en un primer pla i no fer una lectura més 

profunda de les causes que l’originen i que tenen a veure amb la negligència i 

la falta de gestió. 

 

 

 

 

 


