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Catàleg de serveis de l’Àrea 
d’habitatge i ciutat
L’Observatori DESC disposa de competències, coneixement i experiència de més de dues 
dècades en relació amb el dret a l’habitatge i les seves vulneracions, constituint un dels 
eixos principals de treball de l’entitat.

La nostra trajectòria en la promoció dels drets s’ha centrat en el compliment dels compromisos 
assolits pels poders públics en el dret internacional dels drets humans i en la recerca i aplicació 
de bones pràctiques al terreny per part de les administracions públiques. Alhora, forma part 
del nostra senya d’identitat ajudar a crear sinergies entre les institucions i els governs, món 
acadèmic, moviments i entitats socials, i xarxes o espais regionals i internacionals entorn el 
dret a l’habitatge digne i adequat.

Tot aquest camí recorregut ens permet en l’actualitat disposar dels recursos i l’expertesa a 
nivell d’anàlisi, formació, assessorament i avaluació en matèria d’habitatge, que oferim a 
tots tipus d’agents que desitgin promoure el dret a l’habitatge. Els àmbits de serveis de què 
disposem són:



Estudis, informes i guies:

Sense les preguntes i les dades sobre un problema, resulta impossible resoldre’l. Comptar amb 
diagnòstics adequats és imprescindible per endegar l’acció i per assolir canvis. 

Els serveis específics que oferim actualment en aquest àmbit són:

> Elaboració d’estudis i informes sobre la situació i vulneracions del dret a l’habitatge.

> Producció de guies i manuals sobre aplicabilitat de lleis i polítiques públiques d’habitatge, 
acompanyades de formació si escau.

> Sistematització de dades, disseny de sistemes de producció de dades pròpies i tractament 
per al seu anàlisi i difusió.

Aquests tipus de treballs s’ofereixen a les administracions públiques de tots els nivells, als 
professionals de l’habitatge i a les entitats socials en general.
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Consultoria en polítiques 
públiques d’habitatge:

El paper dels poders públics és central en les situacions de vulneració actual del dret a l’habitatge. 
L’acció de les administracions públiques és imprescindible per assolir escenaris de major garantia 
del dret a l’habitatge digne i adequat, per tant és cabdal encertar en els objectius i les mesures a 
emprendre. 

Els serveis específics que oferim actualment en aquest àmbit són:

> Assessorament a les administracions públiques o altres agents sobre la prevenció, gestió i 
producció de respostes efectives a l’emergència habitacional.

> Assessorament estratègic en polítiques públiques d’habitatge multinivell amb enfocament 
de drets: prioritats i polítiques conjunturals i estructurals.

> Suport tècnic en instruments i eines necessàries en totes les fases de les polítiques 
d’habitatge (disseny, planificació, implementació, avaluació i seguiment): diagnòstics 
temàtics, plans locals d’habitatge, proves pilot i mesures innovadores, organització i circuits 
administratius, participació i interacció amb agents implicats, disseny d’actuacions i plans 
d’acció (utilització anòmala, assetjament immobiliari, gestió d’ajuts, mobilització de l’habitatge 
en desús, precarietat habitacional, sobreendeutament i parc de lloguer etc.).

> Disseny de campanyes de comunicació i sensibilització en matèria d’habitatge dirigides a 
tot tipus d’agents.

> Creació d’equips multidisciplinaris amb visió holística i transversal del problema de 
l’habitatge amb la finalitat d’accionar polítiques públiques efectives en la garantia i protecció 
del dret a l’habitatge.

Aquests treballs van principalment dirigits a les administracions públiques de tots els nivells. 
També oferim col·laboració en la formació d’equips o necessitat de treballs específics dirigits als 
professionals de l’habitatge que desenvolupen treballs consultoria.
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   FORMACIÓ    I    SENSIBILITZACIÓ

Posem la nostra experiència i coneixement al servei de les vostres necessitats formatives en 
matèria de drets socials. La sensibilització de tots els agents implicats en la situació dels drets, 
aIxí com el coneixement de les eines per protegir-los és la clau per a la seva cobertura efectiva.

Els serveis específics que oferim actualment en aquest àmbit són:

> Mòduls formatius (cursos, jornades, monogràfics i tallers entorn l’àmbit temàtic de 
l’habitatge i la ciutat).

> El marc jurídic internacional, estatal, autonòmic i local en matèria d’habitatge. Jurisprudència 
i exemples més avançats.

> Situació actual i problemàtiques de l’habitatge (exclusió residencial, desnonaments, 
lloguers, mobbing, etc).

> Polítiques socials de dret a l’habitatge i eines legals innovadores.

> Organització personalitzada de cursos, jornades, monogràfics i tallers sobre dret a 
l’habitatge adequat amb perspectiva comparada i participació de societat civil, universitats, 
professionals i administracions públiques.

> Presentacions d’estudis, informes i guies sobre dret a l’habitatge.

Els anomenats treballs estan pensats per tot tipus d’agents interessats en el camp de l’habitatge, 
en especial administracions, càrrecs públics, entitats, centres educatius o col·legis professionals.
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Assessorament legislatiu 
i jurídic:

Donar cobertura als drets necessita sovint de canvis legals, essent aquests també una palanca 
de canvi social. Per altra banda, tot i les limitacions que pugui tenir, el marc legal vigent no és 
utilitzat amb tot el seu potencial i des d’una perspectiva de drets.

Els serveis específics que oferim actualment en aquest àmbit són:

> Identificació i disseny de propostes de canvis i millores en la normativa existent.

> Propostes i oportunitats de major aprofitament de les possibilitats del marc legal actual.

> Coneixement de les millors experiències existents d’aplicació i adaptació al context propi.

> Acompanyament en l’exigibilitat del dret a l’habitatge, com són el litigi estratègic, seguiment 
i incidència sobre els poders públics i altres agents.

Aquests tipus de treballs estan especialment pensats per a grups parlamentaris, així com tècnics, 
governs i institucions, i també entitats socials.
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Alguns dels treballs destacats    que hem elaborat recentment : 
Guies: “Joves llogateres i dret a l’habitatge” (2020, Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya); “Marc Legal del coo-perativisme d’habitatge en cessió d’ús” (2019, Sostre 
Cívic SCCL); “Guia per a l’exigibilitat dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals” 
(2018, en col·laboració amb el Consell de l’Advoca-cia Catalana); Guia “Administració 
Local i dret a l’habitatge: intervenció sobre els immobles desocupats. Els procediments 
d’utilització anòmala, d’incom-pliment de la funció social i sancionadors per infracció molt 
greu en matèria de qualitat del parc immobiliari” (2014). 

Publicacions: Llibre “La Llei del dret a l´habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. 
Balanç i futur” (Aranzadi, 2018), Informes sobre exclusió residencial (2013, 2015, 2016, 
2018).

 7 AREA D’HABITATGE I CIUTAT

http://observatoridesc.org/ca/radiografia-joves-llogateres-i-dret-l-habitatge
https://sostrecivic.coop/wp-content/uploads/2020/06/Guia_2-marc-legal_WEB.pdf
https://observatoridesc.org/ca/guia-lexigibilitat-dels-drets-economics-socials-culturals-i-ambientals
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiv_NL2q57mAhWIDxQKHQ22B6EQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fobservatoridesc.org%2Fca%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1886&usg=AOvVaw373IjS3GHEtiOzkmSvl6U_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiv_NL2q57mAhWIDxQKHQ22B6EQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fobservatoridesc.org%2Fca%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1886&usg=AOvVaw373IjS3GHEtiOzkmSvl6U_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiv_NL2q57mAhWIDxQKHQ22B6EQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fobservatoridesc.org%2Fca%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1886&usg=AOvVaw373IjS3GHEtiOzkmSvl6U_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiv_NL2q57mAhWIDxQKHQ22B6EQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fobservatoridesc.org%2Fca%2Fdownload%2Ffile%2Ffid%2F1886&usg=AOvVaw373IjS3GHEtiOzkmSvl6U_
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/dúo-papel-ebook/La-Llei-del-dret-a-l´habitatge-de-Catalunya:-deu-anys-de-vigència.-Balanç-i-futur-Duo/p/10011124
https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/dúo-papel-ebook/La-Llei-del-dret-a-l´habitatge-de-Catalunya:-deu-anys-de-vigència.-Balanç-i-futur-Duo/p/10011124
C:\Users\Irene\Downloads\Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona


Alguns dels treballs destacats    que hem elaborat recentment : 
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Formacions: Formacions: “Com garantim el dret a l’habitatge i l’energia des dels 
municipis?” (2019, amb la col·laboració de l’AMB), “Els mecanismes de denúncies 
individuals davant el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides” 
(2019, amb la col·laboració de l’ICAB); “Eines per gestionar l’impacte emocional de 
la problemàtica dels desnonaments” (Ajt Esplugues Ll., 2019); “Incidència política 
a les entitats ambientals” (Xarxa per la Conservació de la Natura, 2019); “Provem 
l’apoderament” (Càritas Girona, 2019).. 

Cursos anuals de drets socials i monogràfics específics sobre habitatge.
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