Anuari de
Drets Socials

Observatori DESC

2021

Anuari de Drets Socials 2021
Observatori DESC

Coordinació i edició: Irene Escorihuela Blasco i Oriol Moya Cànovas
Coordinació dels ‘Drets a anàlisi’: Guillem Domingo Utset (habitatge) i Gisela Torrents Monegal (ambientals)
Autores (per ordre alfabètic): Marco Aparicio, Natalia Caicedo, Lucía Delgado, Guillem Domingo, Irene
Escorihuela, Oriol Moya, Alfred Palomera, Miguel Ruiz, Irene Sabaté i Gisela Torrents
Data de publicació: Març 2022
Maquetació: Oriol Moya Cànovas
Foto de portada: “Recuperem el Futur”, Juliol 2021, Can Masdéu, Barcelona
		
Oriol Moya Cànovas / Observatori DESC

Llicència:
Aquesta guia està publicada sota llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercialCompartirIgual que permet que altres remesclin, adaptin i desenvolupin el treball sense finalitats comercials,
sempre que li donin crèdit i llicenciïn les seves noves creacions sota els mateixos termes.

Associació de Drets Humans, Observatori DESC
c/ Casp 43, Baixos
08010 Barcelona

Amb el suport de:

El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’Observatori DESC i no reflecteix necessàriament
l’opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

Introducció
Drets a anàlisi

6

		

10

Dret a l’habitatge

11

Drets ambientals

33

Dret a la salut | Nota d’opinió

57

Apunt de tancament

63

Introducció

Assemblea del 15-M		

Pablo Arribas

L’any vinent l’Observatori DESC assolirà els
25 anys de vida. En aquest ja llarg recorregut,
l’entitat ha acompanyat i ha estat acompanyada
per persones i col·lectius diversos, comunitats
afectades per la precarietat, la despossessió i
l’amenaça de les necessitats més essencials. Com
és sabut, l’Observatori ha desenvolupat una part
important de la seva tasca en el terreny del dret
a l’habitatge, però també ha treballat qüestions
referides a altres drets socials i econòmics, tant
en el nostre context més immediat com aprenent
i fent-nos corresponsables de processos viscuts
més enllà de les nostres fronteres. Així, hem pogut
treballar en àmbits com el dret a la salut, el dret
al treball, la sobirania alimentària o l’aigua com a
dret i com a bé comú, juntament amb col·lectius
en situació d’especial vulnerabilitat, com persones
migrades, dones, joves i infants.

recollir part del treball en diversos informes que
creiem han estat útils per la divulgació, el debat, la
proposta i l’acció. Ara bé, fa temps ja que volíem
comptar amb un anuari propi, una publicació capaç
de recollir, sintetitzar i reforçar el treball d’estudi,
anàlisi i proposta que com a entitat fem any
rere any. Un document, una eina, que ens ajudi
a fer un compendi d’allò més rellevant de l’any
que es deixa enrere, i al mateix temps que ens
permeti pensar, pensar-nos, i fer visibles les línies
estratègiques, les apostes, els anhels.
Amb aquest primer anuari recollim dades, anàlisis
i reflexions d’un any, com sabem, especialment
exigent en matèria de respostes a necessitats
socials. En efecte, aquest primer anuari es publica
en el context de la pandèmia, d’una crisi social i
ecològica que segueix i s’amplifica. La crisi que
la pandèmia i la seva gestió han fet del tot visible,
en bona mesura és una continuïtat de la crisi
anterior, la de 2008. Aquesta crisi, o aquestes
crisis superposades, han tingut, tenen i tindran un
impacte en les nostres vides que, en realitat, fan
que tal vegada calgui deixar d’anomenar-les com

La urgència per satisfer necessitats vitals fortament
amenaçades, imprescindibles per l’exercici d’una
llibertat real, practicable, sovint fa que una part
de la feina feta es dilueixi o quedi amagada per
una allau d’activitats. És cert que hem pogut
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a “crisi”, com a situació excepcional que trenca una
normalitat. Potser la “nova normalitat” sigui això,
una emergència estructural, permanent, sense
ruptura, el resultat d’un model, el capitalisme,
que per negar el passat ha acabat destruint la
possibilitat de futur (la noció de “Kronos”, el temps
present, continu, el Déu grec que es menja als
seus fills per impedir tota posteritat al seu propi
temps).

igualtat-llibertat material, és precisament el camí
del consens neoliberal. Si recordem, les mesures
de retallades i contenció del dèficit van ser
adreçades, sense excessives objeccions i sense
necessitat de major justificació o contrast, cap a
la restricció de l’abast, i fins i tot de la titularitat,
de drets i prestacions socials. Aquesta fins i tot
absència de necessitat de justificació ens parla
del triomf d’una determinada raó econòmica per
sobre de la raó política i jurídica. Però, a més, ens
constata l’existència d’una cultura jurídica ancorada
en la consideració afeblida dels drets socials, en
una fragilitat constitutiva.

“A diferència de crisis
passades, per primera
vegada apareix, també
en el centre dels països
més enriquits, una certesa
respecte de la fi de l’ideal de
progrés”

Hem estat assistint, des de 2010 en endavant,
a una incessant retallada de drets, i no sols de
caràcter social i prestacional. A partir, en general,
de decrets llei que com a norma governamental i
d’urgència evitava, per tant, el debat parlamentari,
el govern central va anar aprovant-ne una sèrie
de restrictius del contingut d’un bon nombre de
drets constitucionals. Així, la profunda limitació
del contingut del dret al treball que es deriva de
la reforma laboral operada el mes de gener de
2012 (Reial decret llei 3/2012), va ser acompanyada
immediatament per reformes que afecten el
dret a l’educació i a la sanitat pública, amb
especial incidència en els drets de les persones
immigrades en situació irregular, així com al
sistema de pensions. Tals mesures de restricció
de drets econòmics i socials no van arribar
soles: poc temps després, i en plena expansió
de les protestes antiretallades, es va procedir a
l’aprovació de la “Llei Mordassa” -Llei de Seguretat
Ciutadana (L.O. 4/2015)- i la reforma del Codi Penal
(L.O. 1/2015), que amplien l’abast d’infraccions
administratives i delictes contra l’ordre públic,
a fi de restringir l’abast dels drets vinculats a la
protesta social.

A diferència de crisis passades, per primera
vegada apareix, també en el centre dels països
més enriquits, una certesa respecte de la fi de la
promesa de la modernitat, especialment pel que
fa a l’ideal de progrés. Tot i això, les respostes
a la crisi segueixen sent duals: o bé apostem
novament per sortir del túnel amb una nova
fase de creixement econòmic -amb fórmules i
promeses ben poc innovadores-; o bé es mira
de recuperar velles fórmules d’un Estat de
benestar que ja no compta amb les condicions
de possibilitat que el van impulsar (allà a on va
poder reeixir). Efectivament, la recuperació d’un
Estat amb responsabilitat social i la defensa
reactiva d’un conjunt de drets i serveis garantits
des de l’Estat sembla partir d’una comprensió del
neoliberalisme com a forma accidental i no com a
producte inevitable d’un projecte socioeconòmic
basat en la inexorable mercantilització i explotació
insostenible de tota mena de recursos (materials
i immaterials) i la consegüent despossessió dels
béns comuns que possibiliten la vida digna.

Podríem referir-nos a molts altres drets que, de
manera interdependent, es veurien restringits
sota l’influx de la crisi: el mercantilitzat accés a un
habitatge digne, en el marc d’una legislació i una
pràctica judicial que exclouen la seva mateixa
condició de dret; o el dret col·lectiu a l’autonomia
de nacionalitats i regions, així com d’autonomia
local, i no sols pel conjunt de mesures de restricció
en el finançament, sinó també per una marcada
tendència de recentralització.

Les dificultats per tal que l’Estat espanyol fes
front a la crisi de 2008 amb mesures que no
impliquessin retallar pressupostos en l’àmbit
dels drets i necessitats socials ens parlen de
la fortalesa d’un discurs economicista en virtut
del qual el desmantellament de les estructures
de garantia social, de la defensa d’una mínima
7
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“Pel cas espanyol, la història
dels drets laborals i socials
és una història de fragilitat
constitutiva”

defensa dels drets i serveis públics, que han alçat
la veu per mirar de frenar i, si és possible, revertir
les retallades socials i l’afebliment dels drets en
general. D’altra banda, aquest Estat contemporani,
cada vegada més forçat a acompanyar els
processos acumulatius de riquesa (en bona part
de tipus financer especulatiu), no es pot tampoc
veure com un ens inalterable, incapaç de ser
condicionat per la mobilització social i els (des)
equilibris electorals. El marge de la política és
reduït, però no és inexistent. I si bé en qüestions
com la capacitat de posar fre a l’augment del
preu l’energia -i dels beneficis de l’oligopoli
energètic- sembla evident la desaparició de l’espai
d’allò decidible, no passa el mateix amb certes
respostes davant de l’emergència habitacional i la
pobresa energètica, impulsades a Catalunya per
la ciutadania des de la Llei 24/2015 i assajades
en el context estatal en el marc de les mesures
de contenció social enfront dels efectes de la
pandèmia i la seva gestió (anys 2020 a 2022).

Es constata un fet que segurament ja coneixíem:
pel cas espanyol, la història dels drets laborals i
socials és una història de fragilitat constitutiva que
cap dispositiu normatiu ni institucional posterior
ha pogut alterar de manera substancial. Si bé
en els primers anys de marxa constitucional, es
va procedir al seu desenvolupament normatiu
i jurisprudencial, des de la implantació de les
directrius del Pacte d’Estabilitat i Creixement
(1996) que impulsaven la construcció de la Unió
Econòmica i Monetària europea, es van anar
succeint diferents episodis de restriccions del
contingut dels drets socials i laborals.
Aquestes restriccions han suposat un autèntic
‘desarmament ciutadà’: les violències privades
augmenten a mesura que s’afebleix la posició
dels subjectes en les seves relacions socials i
laborals i, amb això, les seves possibilitats de
protesta i negociació. La restricció de drets fa que
les necessitats que aquests deixen de garantir,
hagin de ser cobertes per mecanismes de
‘servitud voluntària’, és a dir, per mitjà de treballs
precaritzats i l’obtenció de crèdits bancaris que
al seu torn, consoliden el poder dels sectors
financers (cal remarcar, en aquest sentit, l’aposta
pública pels estímuls fiscals a productes de
benefici financer, com plans privats de pensions
o hipoteques). En efecte, a través de l’expansió
de polítiques creditícies, es busca estimular el
consum que la inseguretat salarial no és capaç de
cobrir. L’exemple paradigmàtic el constitueix, bé ho
sabem, la necessitat habitacional, però es tracta
d’un dispositiu que s’amplia a molts altres àmbits: la
inseguretat sobre el règim de pensions empeny a
plans privats o a la compra de productes financers;
les deficiències en el sistema sanitari, a l’adquisició
d’assegurances mèdiques, etc.

La situació social provocada per la COVID-19, ha
reforçat la consciència col·lectiva respecte de la
necessitat de garantir elements mínims respecte
de determinades necessitats socials, en especial
de l’àmbit sanitari, laboral i habitacional. Aquesta
consciència és conseqüència de l’articulació i la
continuïtat mostrada per espais de mobilització i
d’autotutela col·lectiva de drets sota amenaça, molt
clarament en l’àmbit dels drets a l’habitatge i a no
patir pobresa energètica. Fruit d’aquests espais,
aquesta consciència, fruit d’aquesta consciència,
una normativa i unes polítiques públiques que, tot
i que de manera encara escarransida, dibuixen qui
sap si un canvi de tendència.
En l’àmbit de la lluita pel dret a l’habitatge, condició
prèvia d’altres drets, precondició d’una llibertat
practicable, podríem fins i tot parlar de senyals vers
un canvi cultural, un horitzó en el qual, finalment, la
propietat privada, especialment la gran propietat,
es vegi limitada de manera efectiva. Una limitació
que, si bé no apunta a la desmercantilització de
l’habitatge, mira almenys d’equilibrar mínimament
les posicions de negociació entre les parts.
Això és el que busca garantir, amb limitacions,
la Llei catalana 11/2020, de mesures urgents en
matèria de contenció de rendes en els contractes
d’arrendament d’habitatge. En la mateixa línia està
l’obligació de lloguer social que recentment ha
estat reconquerida i ampliada per mitjà de la Llei

Ara bé, la fragilitat dels drets socials ha estat i
segueix sent combatuda des de diferents espais
de mobilització social (15-M, les marees, PAH,
Aliança contra la Pobresa Energètica -APESindicat de Llogateres, etc.) i organitzacions de
8

d’ampliació de les mesures urgents per fer front
a l’emergència habitacional (aprovada pel Ple del
Parlament el 23 de febrer de 2022).

esmentat al principi, dona resposta a un desig i
a una necessitat. Comencem un camí en el qual
voldríem tenir la capacitat d’aprendre, de comptar
amb col·laboracions, amb diàlegs i reflexions
compartides. Comencem doncs i ho fem amb
un document que reflecteix una part de la tasca
que hem fet al llarg de 2021, a través de les
anàlisis de membres de l’equip tècnic, la junta i de
col·laboradors i col·laboradores.

En l’àmbit sanitari, la defensa col·lectiva de la
sanitat pública com a única manera de donar
resposta no només a la pandèmia, sinó a un
projecte social mínimament viable i digne. El
debat sobre la necessitat de tenir patents lliures
ens parla també del dret al coneixement o, millor,
del coneixement com a comú, com a patrimoni
col·lectiu, no apropiable de manera privativa,
mercantilitzada.

Esperem que el camí sigui llarg i profitós, i que ens
hi vulgueu acompanyar.

“Si ha estat la desigualtat
la que ens ha portat fins
aquí, ha de ser la igualtat, la
justícia ecològica i climàtica,
la manera de donar-hi
resposta”
L’emergència climàtica, finalment, ens convoca
com a realitat que determina i determinarà la
viabilitat mateixa de la vida humana i de moltes
altres espècies vives. Els drets ambientals, els
drets de la natura, el respecte dels cicles de
la vida, forcen de manera indefectible a un
canvi radical de model econòmic, energètic, de
transport, de producció i de reproducció. Si ha
estat la desigualtat la que ens ha portat fins aquí,
ha de ser la igualtat, la justícia ecològica i climàtica,
la manera de donar-hi resposta. Una igualtat local
i global.
Potser del propi col·lapse temporal provocat
per un Kronos desbocat pugui sorgir un present
arrelat al passat, amb memòria, i al mateix temps
projectat vers un futur on el destí col·lectiu es pot
imaginar i practicar. Un “Kairós”, el petit Déu grec
que apareix com a ruptura, com a temps històric
que s’obre a la decisió, a l’acció, al canvi. És la
utopia explicada per Walter Benjamin, la fractura
del temps, una ruptura de la concepció lineal de la
història, el trencament de l’historicisme dictat pels
dominadors.
Per Marco Aparicio
President de l’Observatori DESC
Professor de Dret Constitucional de la UdG

Aquestes són les qüestions que hem volgut
abordar en aquest primer anuari que, com s’ha
9
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Drets
a anàlisi
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Drets a anàlisi - Dret a l’habitatge

Acció per aturar un desnonament a Barcelona

Dani López

Dret a l’habitatge
Des dels 2000 i fins aquest any 2021, el llarg cicle financer-immobiliari que domina
encara les dinàmiques del mercat i la construcció al nostre territori i les seves ciutats
segueix tendències similars i priva cada dia més de l’accés a un habitatge assequible
a la majoria de la població. Així, d’una banda, el marc normatiu regula l’habitatge com
a bé de mercat (o bé d’inversió) per a seduir el capital nacional i estranger que cerca
opcions de baix risc, com és tradicional amb el comerç de béns arrels. En aquest sentit,
presenciem la falta de respostes a l’especulació amb el dret a l’habitatge tant per
part de la Unió Europea, l’Estat espanyol com de les comunitats autònomes (CCAA). El rol
de les institucions contrasta, però, amb el de la societat civil organitzada, que davant
d’impediments majúsculs ha forçat avenços fonamentals, tant en el pla de les lleis i
les polítiques, com en l’àmbit social. Gràcies al seu impuls i a la lluita d’anys, s’ha obert en
paral·lel un cicle de reformes legislatives i noves polítiques que volen protegir aquest dret,
que cal aprofitar i eixamplar per obrir una bretxa real pel dret a l’habitatge digne i adequat.
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Les dades: Un mercat
desbocat

Vista dels barris de la ciutat de Barcelona

Jorge Vidal

L’any 2021 les associacions de la societat civil que
responen a la desatenció del dret a l’habitatge, com
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Sindicat
de Llogateres, entre d’altres, informen que encara
imperen les operacions de comercialització de
parcs protegits o públics d’habitatge. Els més
grans comercialitzadors de conjunts d’habitatge
protegit i a preu lliure són La Caixa, Cerberus/
Divarian, Sareb, Blackstone o Azora, gràcies a la
reestructuració bancària que completa el 2021 un
cicle de deu anys des del seu inici l’any 2012. Però
sobretot remarquen, igual que les diferents fonts
estadístiques oficials i la investigació recent de

l’Observatori DESC (valoracions sobre l’atenció a
l’exclusió1, les joves llogateres2 i mercats d’habitatge
social metropolitans3), que la notícia més recollida
és sense cap mena de dubte la despossessió de
la població amb menys ingressos per l’increment
de preus de compravenda i lloguer.
Continua l’augment del sobreesforç per accedir
a un habitatge, els conflictes d’habitatge són ja
estructurals i la judicialització és una eina cada
vegada més utilitzada pels propietaris d’habitatges.
Els desnonaments practicats entre 2020 i 2021,
malgrat la situació de pandèmia i una moratòria

1 «Guia d’orientació bàsica per a problemes d’Habitatge». Abril 2021. Observatori DESC i Ajuntament de Barcelona. Disponible a: https://observatoridesc.org/ca/guia-d-orientacio-basica-problemes-d-habitatge
2 «Radiografia: Joves Llogateres i Dret a l’Habitatge». Octubre 2021. Observatori DESC i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Disponible a: https://observatoridesc.org/ca/radiografia-joves-llogateres-i-dret-l-habitatge
3 «Caminem cap a un parc d’habitatge social al Baix Llobregat». 2021. Observatori DESC i Consell Comarcal del Baix Llobregat. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Publicació prevista l’any 2022.
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«La notícia més recollida és
sense cap mena de dubte
la despossessió de la
població amb menys
ingressos per l’increment
de preus de compravenda i
lloguer»

vigent, incrementen a Espanya un 72% i a Catalunya
un 103%, la comunitat autònoma on més creixen4.
Les Meses d’emergència que han de donar
reallotjament a les persones que han perdut la llar
per un desnonament estan col·lapsades, ja que tan
sols es cobreix amb habitatges aproximadament un
5% de mitjana del total d’expedients favorables. Les
dades de casos favorables a l’espera de solució
habitacional indiquen creixements accelerats entre
2019 i 2021, perquè han incrementat un 51% a la
Mesa de Catalunya, 30% a la de Barcelona i 81% al
conjunt de les 11 meses de tot el territori català5.

Però això és només la punta de l’iceberg del
problema de l’habitatge: entre 2015 i 2021 el preu
de compravenda incrementa a Espanya un 32%,
amb un preu general de 133.652 € –Obra nova
45%, segona mà 30%–, a Catalunya un 41% amb
un preu general de 142.940 € –Obra nova 50%,
segona mà 40%–6 i a la Regió Metropolitana un
preu de 263.000 € de mitjana7. També el preu
de lloguer ha incrementat a Espanya un 10% i a
Catalunya un 55% de 2015 a 20188. Si atenem a
les dades del registre de fiances dipositades dels
contractes9 que comprenen fins al tercer trimestre
de 2021, el lloguer mitjà se situa a Catalunya en
737 euros mensuals, amb un increment al cicle
2015-21 del 32%, i a la Regió metropolitana arriba
fins als 821 euros mensuals.
Pel que fa a la relació entre els preus de lloguer de
mercat i el preu de lloguer assequible o protegit
(habitatge de protecció oficial), l’any 2021 deduïm
un preu unitari de lloguer de mercat a Catalunya
(9,66 €/m2/mes) superior a allò assequible, d’altra
banda, un fet habitual al nostre sistema d’habitatge.
El preu de mercat es troba un 8% per sobre del
preu d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de
règim general a les ciutats de regió metropolitana
de Barcelona, Tarragona i Girona (zona A: 8,95 €/
m2/mes) i un 32% a les ciutats de zona B (zona B:
7,27 €/m2/mes. P. ex. Lleida, Tortosa)10. Si tenim en
compte que a Catalunya l’Agència de l’Habitatge
comptabilitza fins a 108.436 habitatges amb

Fig. 1 - Evolució dels llançaments a Espanya i Catalunya.

4 Consell General del Poder Judicial 2020-2021.
5 «Retard de l’Administració en situacions d’emergència residencial» (2019). Síndic de Greuges de Catalunya. A partir de dades de la Secretaria
d’Hàbitat Urbà i Territori. Programa Planta Baixa, TV3, 29 setembre 2021.
6 Preus de compravenda d’habitatge nou i de segona mà l’any 2021. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 2030.
7 Estadístiques del mercat de compravenda. (2021). Incasòl. https://habitatge.gencat.cat/ca/dades/estadistiques_publicacions/indicadors_estadistiques/
8 Índex Estatal del lloguer (2015-2018). Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 2030.
9 Preu mitjà de lloguer per àmbits territorials (2021 Tercer Trimestre). Font: Incasòl
10 Vegeu el «Mapa de zones geogràfiques i les àrees de demanda residencial forta i acreditada» Generalitat de Catalunya 2021. Disponible
a: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/mapa-de-les-zones-geografiques-i-les-arees-de-demanda-residencial-forta-i-acreditada/
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protecció vigent11 i el parc d’habitatges principals
segons l’Enquesta continua de les llars de l’INE
és de 3.029.300 llars12, obtenim que el preu de
lloguer protegit per llei només s’aplica sobre un
3,5% de les llars. Així, el preu de mercat és l’opció
majoritària per a la població, més enllà de les
regulacions més recents aprovades a Catalunya per
contenir l’emergència habitacional i l’especulació
immobiliària. Els sectors de menys poder adquisitiu
ho tindran encara més difícil per accedir a preus
assequibles si considerem que la producció d’HPO
no s’ha activat prou, com veurem més avall. L’oferta
d’habitatge social o assequible és incapaç de
representar una alternativa real si la comparem
amb l’oferta d’habitatge a preu lliure, que domina
per superioritat numèrica el mercat de lloguer i
compra venda.
Si prenem els ingressos mitjans d’una llar i els
comparem amb els preus de l’habitatge podem
construir per aquest 2021 l’esforç per accedir a un
habitatge, una dimensió que ens indica quina part
dels ingressos de la llar es dedica a l’habitatge i els
subministraments. Si el construïm amb dos salaris
mínims interprofessionals (l’S.M.I. de 2021 és de
1900 €/mes, en dotze pagues) l’esforç se situa a
Espanya al 24% per a hipoteques i 26% per a lloguers.
En canvi, a Catalunya, per la seva configuració més
urbana (la Catalunya-ciutat13 i el sistema metropolità),
es fan més present les tensions del mercat sobre
els preus mitjans de lloguer, en aquest cas, més
elevats: una llar amb dos S.M.I. (1900 €/mes) té un
esforç del 25% per pagar la quota d’hipoteca però
del 39% per lloguer, per sobre del 30% recomanat.
El panorama és molt més desolador per les llars
unipersonals, amb un esforç per a llogar que no
baixa per sota del 45% en cap franja d’edat. Però
és encara més esfereïdor el cas de les dones (43%)
i la gent jove de 16 a 29 anys (53%). En el cas de
la regió metropolitana trobem que els preus de
compravenda i de lloguer són molt més alts que a
les mitjanes espanyola i catalana. L’esforç és d’un
47% en compravenda i 43% en lloguer, un excés del
17% respecte al 30% recomanat. Això denota la forta
presència del valor de localització dels habitatges
metropolitans, apreciats per la seva proximitat a
àrees urbanes d’alta activitat econòmica.

11 Habitatge amb protecció oficial. Generalitat de Catalunya. Disponible a: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Habitatge-proteccio-oficial/
12 Institut d’Estadística de Catalunya. “Llars. Per tipus”: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=275&lang=es
13 Oriol Nel·lo. «La Catalunya-ciutat i la nació-xarxa» L’ Avenç: Revista d’història i cultura, ISSN 0210-0150, Nº 388, 2013, págs. 8-9
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Fig. 2 - Esforç d’una llar, per grups d’edat i sexe, per accedir a un habitatge en les modalitats de compravenda (quota hipotecaria al 3,0% TAE,
trenta anys) i lloguer. Es compara el cost mensual de l’habitatge amb relació a 1. Renda mitjana de la llar a Catalunya, Espanya, i la Regió
Metropolitana, 2. Dues vegades el Salari mínim interprofessional i 3. Només per a Catalunya, la renda per unitat de consum diferenciades en
grups d’edat i sexe. Elaboració pròpia. Font: Salari mínim interprofessional del Ministeri de Treball, renda mitjana de la llar de l’Institut Nacional
d’Estadística (Enquesta de condicions de vida 202014), preus de compra venda i lloguer del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i
l’Institut Català del Sòl. (2021).

14 Enquesta de Condicions de Vida, sèrie 2013-2020. Institut Nacional d’Estadística. Disponible a: https://www.idescat.cat/pub/?id=ecv
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«Hi ha un consens dels
gestors privats d’habitatge,
les administracions
públiques i les entitats
socials per augmentar el
parc d’habitatge públic o
social»

Indicadors de polítiques d’habitatge I:
El repte d’incrementar el parc públic
Així, tal com hem analitzat, a Espanya i Catalunya
determinem que no ha canviat el sistema centrat
en l’habitatge com a bé d’inversió (raó per la
qual augmenten els preus) i les polítiques d’atenció
d’un sector residual de la població, segons les
classificacions europees proposades per Trilla i
Bosch (2018)15. No obstant això, la política pública
d’atenció a la pèrdua de la llar mostra bones
pràctiques en àmbits molt puntuals de l’Estat, on
cal destacar l’esforç pressupostari i innovador de
l’Ajuntament de Barcelona en el desplegament del
Pla pel Dret a l’habitatge de Barcelona 20162025. Així, en poc més de cinc anys, a la ciutat
de Barcelona s’ha passat de les aproximadament
18.000 llars que l’any 2016 vivien en un habitatge
públic de lloguer o que rebien ajuts al pagament, a
30.000 en el 2021, el que representa al voltant d’un
15% de les llars que viuen de lloguer a la ciutat de
Barcelona16. Malgrat aquest exemple, des de l’inici
d’aquesta gran crisi habitacional (2008-2021) s’ha
normalitzat a tot arreu la derivació dels problemes
d’habitatge a l’estructura de Serveis Socials, en
lloc de disposar nous recursos per desenvolupar
la política d’habitatge, dissenyada a diferents nivells
administratius. L’Observatori DESC ha analitzat
les necessitats d’aquests dispositius d’atenció
ciutadana per sintetitzar els exemples més
innovadors en la contenció del risc de pèrdua de la
llar i així difondre un disseny unificat del dispositiu17
amb potencial de desenvolupament. Això requerirà
un reforç estatal dels pressupostos municipals
per assolir els objectius establerts (Pla Estatal
d’Habitatge 2022-2025 i Pla Territorial Sectorial
d’Habitatge). Només així evitarem la desatenció
dramàtica dels drets de la població en el seu accés
a un habitatge.

Fig. 3 - Parc d’habitatge amb finalitats socials a Catalunya.

Per incidir en el problema de l’habitatge a Espanya i
Catalunya hi ha un consens entre els gestors privats
d’habitatge, les administracions públiques i les
entitats socials per augmentar el parc d’habitatge
públic o social18. Aquest objectiu s’ha orientat
per mitjà de la construcció de nous habitatges o
bé l’adquisició, cessió i mediació en habitatges ja
construïts. L’esforç de les administracions s’ha fet
notar en aquests anys en el creixement del patrimoni
per les modalitats mencionades. Si atenem al parc

15 TRILLA, Carme i BOSCH, Jordi «El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo» 2018. Fundación Alternativas. ISBN: 978-84-15860-87-7
16 «State of Housing 2021. Catalunya i Barcelona» (2022). Observatori Metropolità de l’Habitatge i Observatori DESC.
17 «Guia d’actuació municipal davant el risc de pèrdua de la llar» Juny 2021. Observatori DESC i Àrea Metropolitana de Barcelona (amb la col·laboració d’ajuntaments metropolitans) https://observatoridesc.org/ca/guia-d-orientacio-basica-problemes-d-habitatge
18 Seminari web “El parc d’habitatge assequible que la regió metropolitana de Barcelona necessita: Com es finança? Qui el promou?”. Febrer
2022. Publicació prevista per l’any 2022. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, Observatori DESC i Àrea Metropolitana de Barcelona.
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L’emergència produïda per les situacions de pèrdua de l’habitatge ha pres molta força des de l’any 2008 arran
de la crisi financera, les males praxis bancàries i el consegüent augment de l’esforç familiar per accedir a una
llar. Aquest és un problema present a tota Catalunya, però en especial a la regió de Barcelona. La manca d’habitatge públic, el repartiment opac del parc immobiliari després de la crisi i l’onada d’execucions hipotecàries han produït una gran destrucció social en la darrera dècada, provocant situacions d’extrema vulnerabilitat
que encara perduren.
En el període 2008-2020 s’han produït 135.739 desnonaments a Catalunya. Una part important d’aquests
habitatges en mans d’entitats financeres s’han orientat posteriorment cap al negoci d’inversors immobiliaris nacionals i estrangers que preparaven una adquisició massiva per a després destinar-los al lloguer. En l’actualitat el
mercat de lloguer és car i hi ha cert consens en la necessitat de reduir l’esforç econòmic que les llars destinen
a l’habitatge per evitar els problemes d’impagament, així com dificultats d’accés. De fet, únicament el 49% dels
i les joves de 25 a 29 anys a casa nostra poden emancipar-se. Si observem la franja de 16-24 anys l’emancipació es irrisòria, només un 7,5%1. Així mateix, les persones que ocupen –majoritàriament habitatges de grans
tenidors–, però també moltes de les llogateres i llogaters, es troben en situacions de tinença insegura i sovint
infrahabitatge.
Per tot això, els desnonaments han concentrat l’atenció i els recursos de gran part de les polítiques públiques
d’habitatge, en especial de les administracions locals, que per ser les més properes a la ciutadania i malgrat
no disposar dels recursos ni les competències plenes, han assumit responsabilitats notables en les actuacions
d’atenció, contenció i acompanyament de processos de pèrdua de l’habitatge habitual.
Durant aquesta llarga dècada d’emergència en l’àmbit de l’habitatge, les administracions han adaptat els seus
circuits, organització i formes d’intervenció per maximitzar l’objectiu d’evitar la pèrdua de l’habitatge,
qüestió a la qual s’han destinat importants recursos. No obstant això, el desbordament dels dispositius bàsics o
tradicionals d’habitatge i d’atenció social, la limitació de recursos i el tensament previ i posterior a la pandèmia
en el camp de l’exclusió residencial, provoca que aquests tinguin encara un recorregut de millora important.
És en aquesta realitat polièdrica i difícil on els Ajuntaments han començat a dissenyar nous dispositius
municipals per intervenir en els desnonaments. Tot i que no és l’única, potser l’experiència més coneguda és
la del Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge o Ocupacions (SIPHO) de la ciutat de Barcelona2. Creada el 2016 ha acompanyat 13.000 famílies i ha aturat 9 de cada 10
desnonaments a Barcelona (La Vanguardia3).
Tot i que sovint no és el que més es destaca habitualment, molts d’aquests dispositius estan inspirats en les formes d’actuar de la Plataforma d’Afectades per la
Hipoteca (PAH) i de la lluita als #StopDesnonaments. L’experiència, en el sentit
que es creen unitats municipals especialitzades que tenen per objectiu evitar la
pèrdua de l’habitatge i que acompanyen a les afectades en tot el procés, acudint
a la porta dels habitatges el mateix dia dels desnonaments.
Pel seu interès, l’Observatori DESC en va publicar una guia el 2021, que us convidem a consultar.4
Per Guillem Domingo
Tècnic de l’Àrea d’Habitatge i Ciutat de l’Observatori DESC
1 Dades del 2019 (pàg 39). Consell Nacional de la Joventut de Catalunya [CNJC] i Observatori DESC (2020). Radiografia: Joves Llogateres i Dret a l’Habitatge, 2020 https://www.cnjc.cat/sites/default/files/campanya/adjunts/radiografia_joves_llogateres_dret_a_lhabitatge.
pdf
2 Ajuntament de Barcelona. “Mediació i assessorament per prevenir la pèrdua de l’habitatge”. Disponible a: https://ajuntament.barcelona.
cat/ciutatvella/ca/noticia/mediacio-i-assessorament-per-prevenir-la-perdua-de-lhabitatge_698669
3 La Vanguardia, “Barcelona triplica los efectivos de la Unidad antidesahucios”: https://www.lavanguardia.com/local/
barcelona/20220214/8055396/barcelona-triplica-efectivos-unidad-antidesahucios.html
4 «Guia d’actuació municipal davant el risc de pèrdua de la llar» Juny 2021. Observatori DESC i Àrea Metropolitana de Barcelona (amb la
col·laboració d’ajuntaments metropolitans): https://observatoridesc.org/ca/guia-d-orientacio-basica-problemes-d-habitatge
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Nous dispositius municipals
d’emergència inspirats en la lluita
dels #StopDesnonaments
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de titularitat pública, aquest arriba a l’1,1% de les llars
catalanes19, però per mitjà de diferents règims de
captació d’habitatges del mercat privat s’ha elevat el
percentatge total d’habitatges amb finalitats socials
fins a l’1,8%. Per tant, un 39% d’aquest parc social
s’ha ampliat amb les innovacions aportades pel marc
de la llei 18/2007 i el Decret Llei 1/2015 per adquirir
habitatges amb dret de tempteig i retracte i els
programes d’ajuntaments i entitats socials en xarxes
de mediació i captació d’habitatges. No obstant
això, també és política d’habitatge la implicació
d’una societat civil catalana (i cada vegada més,
organitzada a tot l’Estat) disposada a assumir la
responsabilitat social de negociar amb grans
propietaris la signatura de lloguers socials i lloguers
a preu inferior al de mercat. La PAH i el Sindicat de
Llogateres, per exemple, fan una acció civil diària
per l’ampliació del parc social (negociacions amb
agents privats) que no es reflecteix a les dades del
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge. En canvi, si que
disposem de les dades de qualificació d’habitatge
protegit, que veurem a continuació, destinades
a agents de la societat civil actius en la promoció
d’habitatge assequible (cooperatives o entitats
sense ànim de lucre).

l’anterior legislatura (2014-2018) fins a l’actual (20182021) per tal de dimensionar l’abast del programa
de qualificacions. En termes generals, s’ha produït
una regressió respecte al cicle anterior, ja que
les qualificacions atorgades a tot l’Estat s’han reduït
un 22%. Tanmateix, a Catalunya han incrementat
un 11%, basant-se sobretot en la promoció pública
d’habitatge de lloguer (24%) a preu de règim general
i la participació majoritària de promotors privats
amb tinences alternatives (76%) gestionades per
cooperatives en cessió d’ús i entitats sense ànim
de lucre. Sovint, tot i disposar de sòl públic a cost
zero, la promoció d’habitatge públic de lloguer no
obté les rendes suficients per amortitzar la inversió
a curt termini i suposa un endeutament per part dels
consistoris municipals. Tot i aquest inconvenient,
cal celebrar el canvi de paradigma en l’acció de
construir HPO de lloguer, que dobla el nombre de
qualificacions a Catalunya (107%) respecte al cicle
anterior. A Espanya les tinences alternatives (11%)
estan completament representades per l’activitat
a Catalunya, però per la resta hi predomina el
promotor privat (84%) i la tinença de compravenda
(69%), amb una protecció que està abocada a
caducar en pocs anys. Les qualificacions de lloguer
protegit (19%) creixen significativament a Espanya
(42%, un 27% si restem l’HPO de lloguer a Catalunya).
El règim especial, que comprèn habitatges només
de lloguer per a persones amb ingressos familiars
ponderats que no superin 2,5 vegades l’Indicador
de Renda de Suficiència (l’IRSC varia depenent de
l’àrea territorial21), disminueix de manera dràstica
(-62% a Espanya, -70% a Catalunya), reduint l’accés
a un habitatge als col·lectius amb menys poder
adquisitiu. En qualsevol cas, hem d’assenyalar
que les tinences d’HPO a Catalunya han exclòs
la compravenda i desapareixen respecte al cicle
anterior (-100%). Per contra, a Espanya no veiem
un canvi de rumb i preocupa la reducció dels
promotors públics (-42%).

Indicadors de polítiques d’habitatge
II: La política de qualificació
d’habitatge protegit
Per observar el funcionament i l’evolució d’un
sistema d’habitatge fràgil com el nostre, és
convenient prestar atenció als canvis en la política
de qualificació d’habitatge de protecció oficial20.
Aquesta qualificació la promouen les CCAA i
l’aprova el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda
Urbana 2030, per així regular el preu màxim de
compravenda i de lloguer d’aquests habitatges
durant un període determinat de temps, en funció
de les subvencions rebudes i si el sòl està qualificat
de reserva per a habitatge protegit. Ha estat i
continua essent la principal eina de la política
d’habitatge espanyola i catalana des del S. XX.
Aquesta política mereix una anàlisi evolutiva des de

19 Enquesta continua de les llars de l’INE. Serio 2013-2020. https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=275
20 Qualificacions definitives d’habitatge protegit a l’Anuari Estadístic del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 2030 (2021). Disponible a: https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/?nivel=2&orden=31000000
21 «Taules d’ingressos de referència per accedir a un habitatge protegit» Generalitat de Catalunya 2022. Disponible a: https://habitatge.gencat.
cat/ca/ambits/Preus-ingressos-i-zones/taules-dingressos-de-referencia-en-materia-dhabitatge-/taules-dingressos-per-accedir-a-un-habitatge-protegit/
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UE). L’Estat, ara propietari majoritari, és incapaç de
socialitzar el parc d’habitatges de la corporació tot
i que és en mans públiques, ja que s’imposa des
de l’ortodòxia econòmica evitar la caiguda en valor
dels habitatges de Sareb22.
Tot i els canvis normatius, sobretot a Catalunya
gràcies a l’impuls popular de lleis que fomenten
la regulació dels preus de lloguer en diferents
situacions (la llei 24/2015, pel que fa al lloguer
social, el decret 17/2019 per determinar la vigència
de les qualificacions d’habitatge a preu protegit, i
la llei 11/2020 per contenir el preu dels habitatges
habituals de lloguer a preu lliure de mercat), les
administracions no aprofiten prou les mesures
legislatives i es preserva més aviat, i a despit de
les oportunitats que brinden les lleis impulsades
pels moviments socials, un statu quo que vetlla pels
drets d’explotació dels titulars d’immobles, mentre
els drets socials de les usuàries dels habitatges són
atesos de manera residual.

«Per donar una empenta a
les polítiques d’habitatge
de l’Estat del Benestar, cal
consolidació pressupostària
més enllà del programa Next
Generation UE»

Fig. 4 - Variació en la promoció d’Habitatge de Protecció Oficial.

Indicadors de polítiques d’habitatge
III: Un sistema d’habitatge en favor
de l’especulació

Indicadors de polítiques d’habitatge
IV: Una comparació amb Europa

L’escenari fa necessari intervenir els valors d’un
mercat alcista que exclou i escanya a milions de llars
també aquest any 2021. No és malgrat el mercat
actual, sinó a causa d’aquest, que calen aquestes
polítiques: la configuració d’un paisatge social
difícil rau en l’orientació política de les institucions
al llarg de les dècades, que donen una excessiva
importància al valor nominal dels habitatges dels
països del sud d’Europa. Podem associar aquesta
deriva en favor de l’especulació immobiliària a
l’oportunitat perduda d’obtenir un parc social de
gran volum a través de la Sareb (corporació que
acumula gairebé tots els habitatges provinents de
les caixes i bancs que van fer fallida el 2008, a més
d’un deute actual de 35.000 milions d’euros amb la

A partir de les darreres investigacions de l’Observatori
Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OHB) i
l’Observatori DESC23, que veuen la llum aquest any
2022, destaquem que durant el període 20002019, la despesa social en habitatge per part de
les administracions a Espanya es va situar en el
0,06% del PIB, mentre que la mitjana dels 28 països
de la Unió Europea va ser del 0,5% del PIB. Per la
seva banda, la inversió en el desenvolupament i
la promoció de l’habitatge es va situar en el 0,2%
del PIB, mentre que la mitjana de la Unió Europea

22 «Las viviendas sociales y el tocomocho de la Sareb» CARMONA, Pablo i LÓPEZ, Isidro, El Salto - 24 de feber de 2021. https://www.elsaltodiario.com/opinion/pablo-carmona-isidro-lopez-estafa-sareb-viviendas-sociales
23 «State of Housing 2021. Catalunya i Barcelona» (2022). Observatori Metropolità de l’Habitatge i Observatori DESC. Eurostat. General government expenditure by function (COFOG). Disponible a [consultat el 21/01/22]: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/GOV_10A_
EXP?lang=en
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va ser del 0,3% del PIB. Ara l’impuls inversor de la
Unió Europea per afrontar la crisi de la COVID-19
s’ha traslladat també al camp de l’habitatge,
on s’esperen, segons dades de la direcció de
l’Agència de l’Habitatge i la Secretaria d’Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, subvencions de
450 milions d’euros per a la rehabilitació i 160
milions per a habitatge social. Desconeixem si
serà en concepte d’adquisició o construcció, però
segons la Generalitat de Catalunya es tractaria de
3.000 habitatges socials. Hem deduït un cost de
construcció d’aproximadament 750 €/m2, certament
inferior als costos de construcció calibrats el 202124,
que se situen per a l’HPO en 840 €/m2. En aquest
cas, el pronòstic seria de 2.720 habitatges amb la
subvenció europea. En conseqüència, també es
desprèn de les declaracions públiques que les
subvencions es restringeixen al cost de construcció,
ja que no s’invertirà en la compra de sòl o de blocs i
unitats d’habitatge ja construïts. Més enllà de l’abast
de les mesures, que són importants per donar una
empenta a les polítiques d’habitatge de l’Estat del
Benestar, cal consolidació pressupostària més enllà
del programa Next Generation UE.

Per Alfred Palomera
Tècnic de l’Àrea d’Habitatge i Ciutat
de l’Observatori DESC

24 Agència Tributària de Catalunya. «Valors bàsics immobles urbans. Sòl, construcció, índex correctors. 2021». Disponible a:
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/valoracions/vbasics/2021/valors_basics_urbana_catalunya_2021.pdf

20

Drets a anàlisi - Dret a l’habitatge

Avenços i retrocessos
en legislació en
matèria d’habitatge

Membres del Grup Promotor ILP Habitatge celebren l’aprovació de la nova Llei Stop Desnonaments al Parlament

ÀMBIT COMUNITARI

Dani López

en la via de restringir o controlar el funcionament
dels fons voltor, sinó que apunta a la seva
liberalització.

La Directiva dels fons voltor: estímul
i liberalització del mercat financer de
crèdit a la Unió Europea

Aquesta nova regulació es planteja amb
l’objectiu d’obrir el mercat d’actius devaluats
per a evitar la seva concentració en els grans
grups especuladors estatunidencs (Blackstone,
Cerberus i Lone Star) i promoure l’entrada dels
fons d’inversió europeus en el mercat de deute
devaluat. La regulació de la Directiva i l’actuació
dels fons voltor tindrà efectes especialment
nocius sobre aquells crèdits hipotecaris que per
impagament siguin venuts a aquests fons. La
preocupació de les institucions de la Unió Europea
no està en els efectes que té l’especulació
dels fons voltors en àmbits com l’habitatge sinó
en el monopoli que actualment tenen els fons
estatunidencs i la irrellevància dels bancs i fons
europeus en aquest mercat. De fet, l’organització
europea de consumidors i usuaris ha criticat la
Directiva per centrar-se en la solidesa i rendibilitat
dels bancs, mentre que els interessos dels
consumidors queden al marge.

En l’àmbit europeu, aquest 2021, s’ha aprovat la
Directiva (UE) 2021/2167 sobre els administradors
i els compradors de crèdits. Aquesta normativa
europea també coneguda com la Directiva de fons
voltors, crea la figura del passaport europeu, de
manera que tot fons voltor, per a actuar en territori
de la UE, ha de comptar amb una autorització
emesa per algun dels Estats membres, i, una
vegada autoritzats, se’ls reconeix la possibilitat de
realitzar activitats transfrontereres, és a dir, actuar
en qualsevol Estat membre de la Unió. D’acord
amb els mateixos considerants de la Directiva,
això tindria com a resultat concret un augment de
la competència entre els inversors potencials en
préstecs bancaris i permetria als bancs vendre’ls a
preus més competitius. És a dir, la regulació no va
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decaigut, es declaren successives pròrrogues. Si
bé la COVID-19 aprofundeix en els problemes
de precarietat residencial i ha dificultat molt
més l’accés a un habitatge digne i assequible,
els problemes en l’accés i la pèrdua l’habitatge
són estructurals i molt vinculats a l’existència d’un
mercat especulatiu, de manera que propostes
temporals i que estableixen el requisit d’acreditar
que la pèrdua d’ingressos és deguda a la crisi
sociosanitària, tot i ser necessàries, no suposen
una solució real sinó l’ajornament dels problemes.

L’estira-i-arronsa al voltant de les
moratòries i de la Llei d’habitatge
estatal
La protecció del dret a l’habitatge a escala estatal
ha estat marcada per les conseqüències de la
COVID-19 i les dificultats de moltes persones i
famílies per a fer front al cost de l’habitatge, sigui
en règim d’hipoteca o de lloguer. El Decret llei
16/2021 va introduir la pròrroga a la suspensió
dels desnonaments i llançaments fins al 9 de
maig vinculat a l’allargament de l’estat d’alarma, fins
al 9 d’agost després en una primera pròrroga ja
desvinculada de l’estat d’alarma, i amb pròrrogues
successives posteriors fins al 31 d’octubre de
2021, fins al 28 de febrer del 2022 i fins al 30
de setembre del 2022 la darrera. Aquest Decret
també va incorporar la pròrroga dels contractes de
lloguer per un termini de sis mesos i la possibilitat
de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de
la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o
entitat pública d’habitatge o un gran tenidor.

«La possibilitat de la
moratòria ha estat vinculada
al treball formal, de manera
que n’han quedat exclosos
tots els col·lectius que
treballen en la informalitat»
La suspensió decretada inicialment pel Decret Llei
11/2020 va millorar substancialment la protecció
enfront dels desnonaments que hi havia en la Llei
1/2012. Si bé el DL11/2020 va ampliar les persones
que podien beneficiar-se i va incloure criteris més
objectius com estar en situació de desocupació
o en ERTO, la possibilitat de la moratòria ha
continuat vinculada al treball formal, de manera
que n’han quedat exclosos tots els col·lectius
que treballen en la informalitat. Finalment, la
suspensió és decretada pel jutge prèvia valoració
de la situació de vulnerabilitat al·legada i dels
informes dels serveis socials, de manera que
no s’aplica en tots els casos de precarietat
habitacional28. Així ho demostren les xifres de
desnonaments esmentades a l’inici del capítol. La
futura llei d’habitatge hauria d’incorporar mesures
generalitzades i a llarg termini que suposin una
protecció real per les persones i famílies que
es veuen davant d’un procés de desnonament,
com seria el lloguer social regulat en la legislació
catalana, que es s’explica més endavant.

El cas espanyol s’afegeix al de diversos països25
que han adoptat moratòries als desnonaments
amb l’objectiu de protegir el dret a l’habitatge
durant la crisi de la COVID-19, un moment de gran
fragilitat social i econòmica. Alguns països només
van adoptar la moratòria pels primers mesos
de pandèmia, com en el cas de Colòmbia, mentre
que d’altres la van mantenir durant tot el 2020. El
2021 ha estat l’any en què s’han aixecat la majoria
d’aquestes moratòries26. Aquest mateix any també
s’han adoptat mesures en el camp de la pobresa
energètica, orientades a abordar l’empobriment
derivat de la pandèmia27.
La suspensió dels desnonaments i les pròrrogues
dels contractes de lloguer han estat mesures
urgents i necessàries que s’adopten després de
la declaració de l’estat d’alarma i els confinaments.
El problema es troba en la seva temporalitat. En
un primer moment, la suspensió es vincula a la
vigència de l’estat d’alarma, i més tard, una vegada

A diferència de la suspensió dels desnonaments,
altres mesures també adoptades en el marc

25 Portugal, França, Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Àustria, Nova Zelanda, Colòmbia i alguns Estats dels Estats Units com
Nova York o Florida, entre d’altres. En el cas dels Estats Units, després de la finalització de les moratòries decretades pels Estats, el govern
federal va emetre un ordre de moratòria de 2 mesos que posteriorment va ser anul·lada pel Tribunal Suprem.
26 OEC. HC3.3. EVICTIONS. Affordable Housing Database “Base de dades d’habitatge assequible”. Disponible a: https://www.oecd.org/els/family/HC3-3-Evictions.pdf; i MapHub: https://maphub.net/JournalismArena/housing-and-the-coronavirus-crisis-in-europe.
27 Aquest és el cas de la suspensió de talls de subministrament de serveis bàsics a famíles en situació de vulnerabilitat a l’Estat espanyol, i la
prohibició per part del Govern francès dels talls de subministraments bàsics durant els mesos d’hivern.
28 “El poder judicial exclou famílies vulnerables de la moratòria de desnonaments”, 19 de juliol de 2021, La Directa, disponible a: https://directa.
cat/el-poder-judicial-exclou-families-vulnerables-de-la-moratoria-de-desnonaments/
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de la crisi de la COVID-19, com la moratòria
dels lloguers i les pròrrogues dels contractes,
no han estat prorrogades. Els decrets dictats
al llarg del 2021 (DL8/2021; DL16/2021; DL21/21)
simplement obren la possibilitat de sol·licitar a
l’arrendatari l’ajornament temporal i extraordinari
en el pagament de la renda, però sense cap
mena d’obligatorietat. Pel que fa a la pròrroga
dels contractes dels lloguers, l’any 2021 també
s’elimina l’obligatorietat perquè la petició ha de ser
acceptada per l’arrendador.

moviments socials i la societat exigeixen des de fa
molts anys.
La proposta de Llei del Govern de l’Estat és
molt més limitada pel que fa a l’abast de la
suspensió dels desnonaments o al control
dels preus del lloguer que la proposta de llei
alternativa dels moviments socials. Per tant, la
tramitació parlamentària hauria d’anar en via de
l’ampliació de la protecció del dret a l’habitatge
i un major control en l’especulació (en les línies
plantejades per la societat civil). Però, a més a
més, és una Llei que ha de coordinar-se amb les
mesures i polítiques de les comunitats autònomes
i ajuntaments, administracions competents en
aquesta matèria i amb un ampli marge d’actuació.
Més encara quan han estat algunes comunitats
autònomes i ajuntaments qui, empesos per les
organitzacions socials i activistes, han acabat
adoptant les mesures i polítiques dirigides a
protegir el dret a l’habitatge i a controlar el cercle
especulatiu i abusiu que existeix actualment en el
mercat d’habitatge.

Un altre dels eixos centrals en matèria d’habitatge
el 2021 ha estat el debat sobre la Llei d’habitatge
estatal. D’una banda, des de les organitzacions
socials es va presentar el mes de setembre de
2021 una Proposició de Llei de Garantia del Dret
a l’Habitatge Digne i Adequat, la qual va comptar
amb el suport de més de 120 organitzacions de
tots els àmbits, entre ells la PAH i els sindicats
de llogateres i llogaters de diferents ciutats. Entre
les mesures incorporades en proposta de llei
alternativa es troba el reconeixement del dret a
l’habitatge com un dret exigible, la prohibició dels
desnonaments a persones o famílies vulnerables
mentre no hi hagi garantia d’un reallotjament digne
i adequat; mecanismes per al control dels preus
del lloguer; i protecció per evitar el sensellarisme,
entre d’altres. La proposta legislativa de les entitats
socials va arribar al Congrés dels Diputats amb el
suport de 8 grups parlamentaris29, però la majoria
va votar en contra de la seva tramitació30, de
manera que el text no va poder ser discutit.

L’encaix entre la nova legislació
estatal i les competències
autonòmiques en habitatge
Cal tenir en compte que les competències en
matèria d’habitatge estan transferides a les
comunitats autònomes, i, per tant, també la seva
gestió de fons estatals, el desenvolupament de la
legislació autonòmica i els plans locals. Això limita
la llei estatal a establir el que és més important:
els principis universals a seguir per a totes les
comunitats autònomes. L’Estat, basant-se en l’Art
148.1.8 de la Constitució, decidirà per sobre de
les competències autonòmiques sobre el règim
de propietat (Art.10 i 11), els seus drets, deures i
càrregues, però també sobre el preu màxim de
l’arrendament (Disposició addicional primera, que
modifica la Llei d’Arrendaments Urbans 29/1994).
Recull l’experiència catalana de contenció de
preus; no obstant això, amenaça també el seu
futur, ja que el control dels preus d’arrendament
quedaria regulat en la futura Llei estatal i la llei
catalana queda a l’espera de la sentència del
TC per determinar qui té la competència en
aquesta matèria. En tot cas, l’experiència ens diu
que la jurisprudència del TC és molt restrictiva

La negativa a tramitar al Congrés dels Diputats
la llei promoguda per la societat civil va forçar
que el Govern de l’Estat avancés en la tramitació
del seu Projecte de Llei d’habitatge, el qual
acabaria presentant-se al Congrés el mes de
gener de 2022. El projecte de Llei planteja per
primera vegada el desenvolupament del dret a
l’habitatge previst en l’Art. 47 de la Constitució
i trasllada algunes de les mesures de protecció
que es van adoptar en el marc de la crisi de
la COVID-19, especialment la intervenció dels
serveis socials en desnonaments de famílies en
situació de vulnerabilitat. El projecte de llei també
introdueix mesures com la declaració d’àrees de
mercat tensat amb l’objectiu d’establir límits als
preus del lloguer i promou la creació d’habitatge
públic a través dels parcs públics d’habitatge.
El projecte de llei és una proposta necessària
per a l’enfortiment del dret a l’habitatge que els

29 Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JuntsxCat, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG
30 PSOE, PP, Ciudadanos y Vox
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i previsiblement es posicionarà en favor la
competència estatal, entre altres raons perquè
la llei catalana incorpora un model de control del
preus molt més estricte i eficaç que la futura llei.
La llei també regularà la capacitat de delimitar
les àrees amb indicadors alts d’especulació (a
impedir segons l’art. 47 de la Constitució.), les
tinences en habitatge públic, els registres públics
de contractes de lloguer ( ja existents a Catalunya),
el dret a informació pública sobre el patrimoni de
grans tenidors i la gestió del parc d’habitatge buit.

La Llei 11/2020 de contenció de les rendes del
lloguer és la resposta a la pujada especulativa
dels preus del lloguer dels últims anys i una
altra victòria dels moviments socials pel dret a
l’habitatge. L’aterratge dels grans fons d’inversió
de capital risc (també coneguts com a fons voltor)
a través de les SOCIMI va obrir tot un escenari
d’obtenció de beneficis de tipus especulatiu per a
l’habitatge de lloguer. La llei catalana promoguda
pel Sindicat de Llogateres i que comptà amb el
suport d’entitats com l’Observatori DESC, la PAH i
altres nombroses entitats socials és un primer pas
cap al control dels preus del lloguer i l’enfortiment
del dret a l’habitatge i la funció social de la
propietat.

Amb l’aprovació de la llei catalana 18/2007 pel
dret a l’habitatge, pionera a l’Estat, es posaven les
bases per a contemplar una idea de regulació
de les condicions mínimes del parc d’habitatge
i la provisió d’habitatge social, precisament en un
moment de gran creixement edilici (2007). Quinze
anys després, algunes normatives autonòmiques
en favor del dret a l’habitatge han estat declarades
inconstitucionals per un Tribunal Constitucional
conservador que ha convertit els arguments
competencials en un mur que impedeix qualsevol
iniciativa autonòmica que comporti una limitació al
dret a la propietat. Mentrestant en l’àmbit estatal
els avenços han estat insuficients. El resultat és
una cobertura menor del dret a l’habitatge de la
que seria desitjable. La llei 11/2020 en matèria de
contenció de rendes de lloguer i la 24/2015 de
mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica són
pioneres en la regulació del preu del lloguer
i els subministraments a Catalunya, per això
necessiten protecció d’una llei estatal31. Mentre
no disposem d’un parc d’habitatge social adequat
(que hauria de ser del 15% segons el Pla Territorial
Sectorial d’Habitatge i la mitjana de països de la
UE32) les regulacions impulsades demostren ser
l’única via de solució davant d’uns parcs públics
d’habitatge tan ínfims.

«La llei catalana promoguda
pel Sindicat de Llogateres és
un primer pas cap al control
dels preus del lloguer»
El control dels preus té com a eix la declaració
d’àrees amb mercat d’habitatge tensat, de
manera que, un cop es declara una àrea com a
tensada, tots els contractes que se subscriguin
en habitatges d’aquesta zona queden subjectes
a la contenció del preu lloguer. La definició
d’una àrea de mercat d’habitatge tensat es
declara o bé (1) perquè el preu dels lloguers
experimenta un increment superior a la mitjana,
o bé (2) perquè el pes de l’habitatge sobre el
pressupost personal o familiar supera el 30%
dels ingressos habituals, o bé (3) perquè el
lloguer ha pujat, en els últims 5 anys, en un
increment de més de tres punts de l’IPC. Tots
els contractes subscrits en una àrea declarada
com a tensada quedaran subjectes al preu de
l’anterior contracte si es trobava arrendat durant
els darrers cinc anys o a l’índex de referència
de preus de lloguer d’habitatges, en cas que
l’anterior contracte tingués un preu abusiu per
sobre de l’índex. L’índex es determina a partir de
les dades del Registre de fiances de lloguer de
l’Incasòl. El resultat és que les rendes dels nous
contractes no podran excedir les dels contractes
anteriors subscrits pel mateix immoble, encara
que hagin canviat els llogaters, de manera que es
desincentiva la rotació i expulsió d’aquests.

ÀMBIT CATALÀ

L’any que hem vist els primers fruits
de la nova Llei de contenció dels
preus del lloguer i la recuperació
de la Llei antidesnonaments (Llei
1/2022)

31 «Raquel Sánchez reconoce que la ley de vivienda necesita mejoras y accede a estudiar las enmiendas del Sindicat» Sindicat de Llogateres,
11 de febrer de 2022.
https://sindicatdellogateres.org/es/raquel-sanchez-reconeix-que-la-llei-dhabitatge-necessita-millores-i-accedeix-a-estudiar-les-esmenes-del-sindicat/
32 «State of Housing 2021. Catalunya i Barcelona» (2022). Observatori Metropolità de l’Habitatge i Observatori DESC.
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L’assetjament o mobbing immobiliari en l’habitatge existeix als nostres veïnats o barris i té una funció molt
concreta dins les lògiques especulatives que travessen sovint les ciutats i que tensen el mercat immobiliari.
La protecció, garantia i cobertura del dret a l’habitatge és un dels grans reptes que afronten les societats actuals,
malmeses per les desigualtats, la precarietat o la pobresa. El “mobbing” o assetjament immobiliari constitueix
una vulneració evident del dret a l’habitatge digne i adequat.
La Llei catalana del dret a l’habitatge, permet a les administracions intervenir per aturar l’assetjament en
l’habitatge des del 2008, però tot i que sembli increïble, fins fa poc, aquesta via no s’havia utilitzat mai. Un dels
reptes de les polítiques públiques d’habitatge és traslladar els principis i les previsions de lleis a les actuacions
concretes, és a dir, senzillament fer-les servir.
El 2018, gràcies a una campanya del Sindicat de Llogateres, la PAH de Barcelona i de l’Observatori DESC,
aquest tema es va posar sobre l’agenda, presentant alhora públicament un model de denúncia perquè les
veïnes afectades pel mobbing ho denunciessin, exigint a l’administració, en aquest
cas l’Ajuntament de Barcelona, que actués.
Arran d’aquesta denúncia, l’Ajuntament va obrir varis expedients sancionadors
per aturar-ho. Ha quedat clar, doncs, que sigui actuant d’ofici o després d’una
denúncia, un Ajuntament pot i ha d’obrir un procediment administratiu per aturar
l’assetjament o un procediment de caràcter sancionador quan hi hagi indicis, amb
multes que poden ser de 90.000 a 500.000 euros en el cas de Barcelona.
Si voleu conèixer millor l’experiència pilot d’intervenció administrativa contra el
mobbing endegada a Barcelona, a finals del 2021 l’Observatori DESC va publicarne una guia completa.
Per Guillem Domingo
Tècnic de l’Àrea d’Habitatge i Ciutat de l’Observatori DESC
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És possible actuar contra
l’assetjament immobiliari des
dels Ajuntaments?
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finalitza el contracte de lloguer i per a les famílies
que per falta d’alternatives han hagut d’ocupar
pisos de bancs o voltors i que hi estiguin vivint
abans de l’1 de juny 2021, o perquè després d’una
execució hipotecària o demanda de desnonament
d’hipoteca han quedat sense títol al mateix pis,
es farà un lloguer social. Amb aquesta bateria
de mesures s’evitaran milers de desnonaments
anuals.

La Llei catalana representa una fita en el que han
estat fins ara les polítiques d’habitatge de lloguer i
ha trencat amb el dogma que diu que el mercat
s’autoregula. Les pujades desproporcionades
dels lloguers s’han donat sense cap mena de límit
durant els últims 10 anys, deixant el lloguer en
preus abusius que vulneren el dret a l’habitatge.
Però, a més, l’especulació amb els lloguers ha
generat fortes dinàmiques de gentrificació que
han expulsat dels centres cap a les perifèries de
les ciutats a la majoria de la classe treballadora.
En aquesta línia, la llei representa un primer pas
valent, útil i imprescindible en el llarg camí de
situar l’habitatge com un dret humà i bàsic allunyat
de tot procés de benefici econòmic. La llei se
centra a contenir els preus, sovint ja abusius en
el present, i evitar futures pujades especulatives,
de manera que queden per adoptar i articular les
mesures destinades a fer que els preus del lloguer
siguin assequibles per a tota la població.

A més a més, s’aconsegueixen unes millores
destacables com són: l’ampliació de la definició
de gran tenidor que inclourà ara persones
jurídiques propietàries de més de 10 habitatges,
protegint més gent (mantenint-se en 15, per tant,
tal com estava en persones físiques). S’incorpora
un control d’ofertes de lloguer social obligatori,
també per part de la Generalitat i no només dels
ajuntaments, i un límit d’un mes per part del gran
tenidor a fer l’oferta. I l’elaboració d’un registre de
grans tenidors de persones jurídiques de més de
10 habitatges, per facilitar el compliment de la llei i
la sanció si es tracta d’esquivar.

«L’especulació amb els
lloguers ha generat fortes
dinàmiques de gentrificació»

Cal recordar, a més, que les mesures originals
de la Llei 24/2015 de lloguers socials obligatoris
en execucions hipotecàries o desnonaments
d’impagaments de lloguer, segueixen encara
avui vigents, gràcies a la lluita desenvolupada
entre el 2016 i el 2019 per recuperar-les; per tant,
la protecció d’aquesta nova Llei per aturar els
desnonaments serà molt àmplia, establint un punt
d’inflexió per la societat en la defensa de drets
com és l’habitatge.

Un altre dels fets destacats del 2021 ha estat
la declaració d’inconstitucionalitat per part del
Tribunal Constitucional (TC) del Decret llei català
17/2019. El Decret llei servia per complementar i
actualitzar les mesures de protecció enfront dels
desnonaments implementades per la Llei catalana
24/2015. En la seva sentència el TC argumenta
la falta de rang normatiu del Decret llei en limitar
drets com la propietat. Enfront del revés que ha
suposat aquesta sentència, el Grup Promotor
de la Llei 24/2015 (integrat per la PAH, l’Aliança
contra la Pobresa Energètica i l’Observatori
DESC) va impulsar el juny de 2021, amb el suport
de diversos grups parlamentaris, un projecte
de llei amb l’objectiu de recuperar les mesures
antidesnonaments anul·lades. Aquesta, s’acaba
aprovant el 23 de febrer de 2022.

Com es pot observar, bona part d’aquestes
iniciatives de canvi legislatiu en favor del dret
a l’habitatge han estat protagonitzades pels
moviments socials. A continuació s’ofereixen més
detalls sobre la incidència i accions d’aquests.

En la part d’habitatge, aquesta nova
#LleiStopDesnonaments, la Llei 1/2022,
aplicable a tota Catalunya, i enfocada a fer front a
l’emergència habitacional, actua a diferents nivells.
Per una banda, aturant els desnonaments fent
lloguers socials obligatoris en els casos de famílies
vulnerables que veuen com els seus lloguers
socials que van signar el 2015 arriben a la seva fi, i
els bancs i fons voltors no els hi volien renovar, en
aquests casos s’obliga a renovar-los per 7 anys.
També en els casos de llars vulnerables on es

Per Natalia Caicedo
Professora de Dret Constitucional de la UB
Membre de la Junta de l’Observatori DESC
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Mobilitzacions: la
pressió social als
portals, als carrers i
als parlaments
Restriccions, desnonaments, lawfare i
la “nova normalitat” pels moviments
per l’habitatge

les reticències i la por al contagi experimentada
per bona part de la població, afectada o no per
la problemàtica habitacional. Les estratègies han
estat variades, des de la virtualització o semi
virtualització de les assemblees i reunions, fins a
les convocatòries a l’aire lliure i l’aplicació estricta
de protocols d’higiene i ventilació dels espais.
Al llarg del 2021, però, s’ha anat recuperant
una certa normalitat, sense abandonar les
precaucions corresponents. Amb això s’ha
culminat, doncs, una transició complexa des d’una
situació extrema, la del primer estat d’alarma, on la
mera presència al carrer podia constituir un delicte
–fet que comportava, per altra banda, una enorme
contradicció amb el fet que s’estiguessin produint
desnonaments i que continués havent-hi persones
sense llar–, i una altra situació com l’actual en què
s’ha recuperat un ús més normalitzat dels carrers.

A finals del 2020, a causa de la crisi sanitària de la
COVID-19, es va aconseguir per primera vegada
a la història una moratòria de desnonaments per
alguns casos específics: famílies amb menors en
casos d’ocupació sense títol habilitant, i en casos
d’impagament de lloguer o extincions de contracte
de grans propietaris sempre que la família tingués
un informe de serveis socials que acredités la seva
situació de vulnerabilitat. Gràcies a la pressió
i mobilització de col·lectius socials, aquesta
mesura s’ha anat prorrogant al llarg del 2021.
Tot i això, i degut tant a la cronificació de la crisi
habitacional com a les dificultats experimentades
per moltes llars davant la pandèmia de la
COVID-19, tant en l’àmbit català com estatal
han continuat els desnonaments de famílies
vulnerables sense alternativa habitacional. Això ha
portat a que els col·lectius en defensa del dret a
l’habitatge com la PAH, el Sindicat de Llogateres i
els sindicats i assemblees de barri haguessin de
continuar aturant desnonaments a peu de carrer.

També durant l’any 2021 s’ha produït una
intensificació de la violència policial durant
els desnonaments, amb la presència d’unitats
antiavalots fins i tot en casos en què es tractava
d’un primer llançament, fet que no tenia
precedents. En paral·lel, es pot parlar d’una
intensificació del lawfare contra activistes presents
en aquest àmbit, que han estat denunciats i
portats a judici per tenidors d’habitatge que han
vist perillar els seus interessos i una utilització de
la “Llei mordassa”, que vulnera el dret a protesta,
amb l’objectiu d’escanyar econòmicament a les
que lluiten per aturar els desnonaments. Són un
exemple els casos més mediàtics del Sindicat
de Llogateres de Juan i Livia, i d’Alpha i Fran,
tots dos casos absolts a l’Audiència provincial, o
les sancions per més de 200.000€ l’any 2021 al
moviment per l’habitatge a Catalunya.

El període de pandèmia ha donat peu a
estratègies organitzatives dels moviments pel
dret a l’habitatge adaptades a les restriccions i
les mesures de distanciament dictades per les
autoritats, amb totes les seves fluctuacions al llarg
del temps. A banda de les dificultats de caire
normatiu per a convocar activitats que impliquessin
l’aplec de persones, tant en locals com en l’espai
públic, o la presència al carrer durant els períodes
de toc de queda, el moviment ha hagut de vèncer
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«Intensificació del lawfare
contra activistes que han
estat denunciats i portats
a judici per tenidors
d’habitatge i utilització de la
Llei mordassa per escanyar
econòmicament a les que
aturen els desnonaments»

propietat de grans tenidors…). Les situacions de
vulneració del dret a l’habitatge han anat donant
peu, doncs, a la identificació d’altres drets també
vulnerats i al disseny d’estratègies per a fer-hi
front amb una mirada àmplia sobre les diferents
expressions de la injustícia social.

Es materialitzen els fruits d’anys de
lluita contra la pobresa energètica
Com ja hem vist, una de les lluites més
destacades a nivell d’incidència política ha estat
la del Grup Promotor de la Llei 24/2015, de la
qual n’és membre l’Observatori DESC, que ha
impulsat una proposició de llei que recupera els
articles antidesnonaments anul·lats pel Tribunal
Constitucional el febrer de 2020 que ampliaven
els supòsits de la Llei 24/2015, concretament la
llei d’ampliació de les mesures urgents per fer
front a l’emergència habitacional. Hem resumit
què s’ha aconseguit amb aquesta llei en l’apartat
anterior de legislació. Podríem dir que aquesta
ha estat la gran victòria del 2021, una lluita
destacada tant als carrers com als despatxos, on
les organitzacions defensores del dret a l’habitatge
han hagut de fer una tasca d’incidència política
notable per convèncer i posar d’acord la classe
política al Parlament de Catalunya.

A banda d’aquestes dificultats, cal tenir en
compte que, en els contextos locals i de barri,
l’emergència habitacional, tant en el seu vessant
més cronificat i estructural com en els seus
aspectes sobrevinguts amb la pandèmia, s’ha
entrellaçat amb una emergència social més global
que ha afectat els col·lectius més desfavorits. La
multiplicació de les necessitats insatisfetes,
incloses les alimentàries, ha fet que moltes
activistes haguessin de diversificar els seus
esforços, per exemple creant i mantenint xarxes
de suport mutu que sovint s’han sostingut amb una
vinculació orgànica amb les assemblees i sindicats
d’habitatge. Amb aquest esperit es treballa en
alguns barris i localitats en la direcció de construir
“estructures populars” (espais de lleure per als
infants, punts de suport legal a persones migrades,
xarxes d’aliments, grups de suport mutu davant les
violències masclistes, ocupació col·lectiva de blocs
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“La protecció d’aquesta
nova Llei per aturar els
desnonaments serà molt
àmplia, establint un punt
d’inflexió per la societat en
la defensa de drets com és
l’habitatge”

Tanmateix, no ha estat fàcil aplicar-ho, ja que el
govern de la Generalitat va signar l’acord just
abans de les eleccions i, per tant, en funcions, i el
nou Govern ha estat més lent del que s’esperava
a activar-lo. Les últimes setmanes de desembre
de 2021 les famílies vulnerables de Catalunya van
començar a rebre les cartes de condonació del
deute que fan efectiu el primer pas del conveni
signat amb Endesa.

La pressió popular per la llei estatal
d’habitatge i altres lluites a destacar

Pel que fa a la part de la llei destinada a protegir
les persones en situació d’exclusió residencial
de la pobresa energètica i dels talls de
subministraments bàsics, és important conèixer
la lluita de l’Aliança contra la Pobresa Energètica,
que ha estat molt fructífera l’any 2021. El 29 de
març del 2021 es signa finalment el conveni entre
Endesa i la Generalitat per tal que els deutes de
les famílies vulnerables entre 2015 i 2020 quedi
totalment extingit i es marquen les pautes per
evitar que aquest deute es torni a acumular. Els
mitjans se’n van fer ressò àmpliament33. Aquest
acord afecta 35.000 famílies de tota Catalunya
i concretament a Barcelona al voltant de 7.000.
Estem parlant d’una autèntica fita aconseguida,
després de molts anys de pressió social tant a
administracions com a empreses per tal d’assolir
la condonació del deute d’aquelles llars que no
poden assumir el cost de les factures. Si bé la
llei 24/2015 havia establert el principi de precaució
i prohibit el tall d’aigua, llum o gas a famílies
vulnerables, el deute dels impagaments quedava
acumulat. Per tant, aquest pas de gegant, després
de més de cinc anys de mobilitzacions, marca un
abans i un després en la lluita per alliberar del
deute a aquestes llars, ja que se signa amb la
companyia que més clients té a Catalunya, Endesa.
Gràcies a l’esmentat avenç, les famílies veuen
condonat el seu deute de llum i gas al 100% entre
2015 i 2020 i Endesa assumeix més del 70% del
volum total del deute. La resta l’assumeixen les
diferents administracions públiques que participen
de l’acord. En la signatura d’aquest acord van
participar totes les administracions de Catalunya
(Generalitat, Ajuntament de Barcelona, les quatre
Diputacions i AMB) assolint un front comú entre
administracions i entitats socials.

Al conjunt de l’Estat, en un clima de malestar
social producte de l’increment dels desnonaments
practicats (2020-21: 71%) i la judicialització
contra les llars vulnerables, malgrat la pandèmia
i la moratòria dels desnonaments, l’any 2021
ha estat clau pel que fa a la incidència en la
política legislativa, amb l’horitzó d’aconseguir
que la primera llei d’habitatge estatal estigui a
l’altura de les reivindicacions populars, fortament
organitzades la darrera dècada. Així, com
reflectíem a l’apartat anterior sobre legislació, 120
entitats socials en defensa del dret a l’habitatge,
des de la PAH i els sindicats de llogateres fins
al tercer sector social, i organitzacions de drets
humans com l’Observatori DESC, ens vam unir a
nivell estatal al voltant de la Iniciativa por una Ley
que garantice el derecho a la vivienda. En el marc
d’aquest espai s’han convocat mobilitzacions,
interlocutat amb govern i grups parlamentaris,
organitzat rodes de premsa i fins i tot treballat,
davant la inacció del govern, un text legislatiu
propi, que recollia les demandes de mínims en
matèria d’habitatge. Tanmateix, la coalició de
govern de PSOE i Unidas Podemos va proposar
un text alternatiu34 per l’aprovació parlamentària,
tot i els desacords entre patronal immobiliària,
partits polítics, societat civil i la coalició de govern.
Està en joc el sistema d’habitatge i el conflicte
dels legisladors rau a decidir sobre qüestions
fonamentals del dret a l’habitatge. La Llei pel dret a
l’habitatge ha d’enfrontar el procés d’esmenes i la
votació posterior, una situació que a molts ens pot
transportar a la inoblidable votació de la reforma
laboral del darrer 3 de febrer de 2022, però en
qualsevol cas arrossegarà molts processos de

33 Veure per exemple: https://www.ccma.cat/324/acord-historic-contra-la-pobresa-energetica-seixugara-el-deute-de-milers-de-families/noticia/3086155/
34 «Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda» Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030. Disponible a: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/01_apl_vivienda_nt_26_octubre.pdf
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debat social propis dels projectes de llei.

de preus de lloguer37, o quan hi ha assetjament
immobiliari. Tot i això, els principis fundacionals del
sindicalisme de l’habitatge prioritzen la prevalença
del dret subjectiu per sobre de les lleis vigents,
i demostren que lluitar en col·lectiu dona bons
resultats. Enguany, n’hem vist diversos, tal com
hem repassat en els apartats anteriors en matèria
d’habitatge i farem a més endavant en matèria de
justícia climàtica.

“Les lleis neixen del carrer i
les associacions fomenten
la seva aplicació amb
denúncies administratives”

L’asimetria en la negociació entre arrendadors i
llogateres genera conflictes constants i gràcies
a l’acció sindical s’obtenen victòries: aturar
desnonaments, cercar reallotjaments dignes en
coordinació amb les Oficines d’Habitatge Locals,
reduccions del preu de lloguer, eliminació de
clàusules abusives als contractes de lloguer,
lluites de blocs sencers adquirits per fons voltors
que cerquen expulsar les veïnes per elevar els
preus de lloguer i provoquen la gentrificació38,
contestació als honoraris abusius que els
intermediaris (API, agents immobiliaris, etc.)
cobren a les llogateres, ja que és un servei que
presten a la propietat39, protesta davant l’augment
sobtat dels preus a tot l’Estat40 (l’Índex de Preus
del Consum, IPC, es troba a gener de 2022 en
un 6,1%41 amb relació a 2021, la variació més
alta en trenta anys a Espanya), i altres conflictes
de casuística molt variada que expressen la
pauperització de la classe treballadora i la
classe mitjana a les àrees urbanes davant un bé
habitacional que no està garantit.

La “Iniciativa por una Ley que garantice el
Derecho a la Vivienda” ha mostrat el seu
desacord amb el text de l’avantprojecte de llei
que surt del Consell de Ministres. No es regula
la funció social del patrimoni de grans tenidors
en vies d’adquisició i cessió d’usdefruit obligat
pels fons socials de lloguer i no s’incorpora
el dret subjectiu a l’habitatge a la LEC 1/2000,
pel que fa a situacions de pèrdua de la llar35.
S’oblida comprovar que la llei reguli efectivament
els preus de lloguer36, ja que s’aplica una
pròrroga excepcional de tres anys a tots els
contractes que finalitzen, es requereix una
moratòria d’aplicació de divuit mesos per poder
establir un índex de preus, els nous contractes
permeten apujar el preu un 10% per rehabilitacions
anecdòtiques i els grans propietaris han d’aplicar
el preu de l’índex però no un preu social.
És precisament perquè no disposem d’uns
mecanismes legals que ens permetin assegurar
l’exigibilitat dels drets i garantir que cada una de
les lleis que s’aproven es podrà fer complir per
complet, que el rol del sindicalisme i la mobilització
social és tan decisiu. Les lleis neixen del carrer i
les associacions socials fomenten la seva aplicació
amb denúncies administratives, ja que impera la
impunitat d’operadors immobiliaris quan estan
obligats a fer lloguers socials, aplicar la contenció
de rendes, anunciar habitatges amb els preus
de l’anterior contracte i l’índex de referència

Aquests avenços no tirarien endavant sense
l’impuls persistent dels moviments socials.
Aquest any, per exemple, durant i després de
la relaxació progressiva de les restriccions que
teníem establertes pel context de pandèmia,
hem vist una important recuperació de les
mobilitzacions socials i les manifestacions,
protestes i accions als carrers. Per exemple,
el Sindicat de Llogateres va organitzar les

35 «Las 5 exigencias de la PAH irrenunciables para la Ley Vivienda» Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.
https://afectadosporlahipoteca.com/2022/02/16/las-5-exigencias-pah-irrenunciables-para-la-ley-vivienda/
36 «La regulación de precios prevista al Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda no serviría para bajar los alquileres». Sindicat de
Llogateres, 1 de febrer de 2022: https://sindicatdellogateres.org/la-regulacio-de-preus-prevista-al-projecte-de-llei-estatal-pel-dret-a-lhabitatgeno-serviria-per-abaixar-els-lloguers/
37 «Més de 200 denúncies contra immobiliàries i portals que incompleixen la llei de regulació» Sindicat de Llogateres. Notícia disponible a:
https://sindicatdellogateres.org/es/mes-de-200-denuncies-contra-immobiliaries-i-portals-que-incompleixen-la-llei-de-regulacio/
38 El cas més recent de «bloc en lluita» és el de Casa Orsola, adquirit per Lioness Inervsiones S.L. i que el Sindicat de Llogateres ja ha organitzat. El diari El Periodico n’ha fet ressò a l’article del 3 de gener de 2022. Disponible a:
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20220103/vecinos-casa-orsola-conflicto-vivienda-eixample-barcelona-fondo-inversion-13055163
39 Davant la situació d’asimetria en la negociació i els abusos dels intermediaris en el mercat immobiliari, el sindicat ha articulat una guia pública per negociar amb l’eliminació d’aquestes mossegades clarament injustes. https://sindicatdellogateres.org/guia-honoraris/
40 Preguntes Freqüents sobre les actualitzacions de la renda segons l’IPC. Sindicat de Llogateres 2022. https://sindicatdellogateres.org/guiaipc/
41 Institut Nacional d’Estadística. Variació de l’IPC gener 2021-2022.
https://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1254735905116&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&L=0&p=1254735893337
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concentracions del 20 març contra les
limitacions de la Llei d’Habitatge proposada
pel Govern estatal. També, entre d’altres
manifestacions destacades, s’han donat la que
va organitzar la PAH el 21 de febrer contra la
sentència del TC que anul·lava l’obligació de grans
tenidors a oferir lloguer social, que hem repassat
en aquest capítol, o la manifestació contra les
pujades continuades del preu de la llum “Aturem
l’estafa de la llum” del 6 de novembre.
Altres iniciatives i mobilitzacions que s’han enfortit
enguany han estat la lluita contra el sensellarisme,
amb la feina d’auto-organització del Sindicat
de Persones Sense Llar de Barcelona, que té
arrelament més enllà de la ciutat. En la mateixa línia
també s’estan fent progressos per impulsar noves
lleis per erradicar el sensellarisme que esperem
surtin endavant aquest any. Per desgràcia, però,
els moviments socials també han hagut de sortir
al carrer per protestar contra tragèdies com la
mort de quatre perones migrades, dues d’elles
infants, en un incendi a una seu bancària
abandonada a la Plaça Tetuan de Barcelona,
que era utilitzada com a infrahabitatge sota el
coneixement i connivència de les autoritats.
En el pla internacional tampoc volem deixar
de mencionar el referèndum a Berlín sobre
l’expropiació de 240.000 habitatges en mans
de fons voltor i que, mlagrat ser no vinculant, va
tenir gran ressò internacional traçant el camí en
la direcció de les solucions que ens calen als
problemes existents i generant un alt impacte a
nivell de conscienciació social sobre la necessitat
i la possibilitat de plantejar mesures contundents
que qüestionin el principi de propietat privada en
temps d’emergències.

Per Lucía Delgado
Portaveu de la PAH Barcelona
Tècnica de l’Àrea d’Habitatge i Ciutat
de l’Observatori DESC
i Irene Sabaté
Professora d’Antropologia social de la UB
Membre de la Junta de l’Observatori DESC
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Persones migrades sostenen la indústria agrícola catalana i són essencials per la sobirania alimentària

Ajuntament de Barcelona

Drets ambientals
Dins dels ventalls de la lluita per la defensa dels drets ambientals, sense cap mena de
dubte, una de les amenaces actuals més grans tant per Catalunya com per la resta de
la humanitat i el planeta és la crisi climàtica. 2021 es mostra com un any amb grans
avenços en matèria legislativa, especialment en l’àmbit internacional, però també amb
un alt grau d’endarreriment en l’aplicació de les polítiques climàtiques en l’àmbit estatal
i autonòmic. En un context on les conseqüències de la crisi climàtica es comencen a
notar al nostre territori, però especialment als països del Sud Global, Catalunya i la Unió
Europea sobresurten com a grans responsables en la mitigació d’aquesta problemàtica.
A l’altra cara de la moneda, l’endarreriment dels governs contrasta moltes vegades amb
les demandes dels moviments socials i organitzacions que lluiten per la justícia climàtica i
pels qui 2021 ha estat un any ple de reivindicacions.
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Les dades: L’estat
de la crisi climàtica a
2021

Brot verd

Ajuntament de Barcelona

2021 ha estat un any clau en matèria de crisi
climàtica tant en l’esfera internacional com al
nostre territori. Mentre les emissions de Gasos
d’Efecte Hivernacle (GEH) segueixen augmentant
en el conjunt del planeta, les conseqüències de
l’escalfament global es noten cada vegada més
arreu, especialment als països del Sud Global,
però també al Mediterrani, espai vulnerable davant
l’augment de les temperatures.
Malgrat el descens d’emissions causat per la crisi
provocada per la pandèmia de la COVID-19, es
projecta pel 2021 un augment important mundial
de les emissions totals de GEH (Figura 5)42.

Fig. 5 - Emissions totals de GEH en Gigatones, comprenent una
projecció per 2021. Font: Global Carbon Project.

42 Data supplement to the Global Carbon Budget 2021 (Dades del pressupost mundial de carboni 2021) (s. f.). ICOS. Disponible a: https://www.
icos-cp.eu/science-and-impact/global-carbon-budget/2021
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Fig. 6 - Emissions totals de GEH en Gigatones, comprenent una projecció per 2021. Font: Global Carbon Project.

La responsabilitat de l’Estat Espanyol
i Catalunya, en matèria d’emissions,
per 2021

del sector de l’agricultura, el sector industrial i,
finalment, els residus47.
A escala catalana, durant l’octubre de 2021 s’ha
publicat l’“Avanç de l’estimació de les emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya per
a l’any 2020”, estimant les emissions totals per
2020 en 38,5 MtCO2eq 48. Aquesta xifra situaria
Catalunya, per primer cop, amb unes emissions
inferiors, per un 1% als nivells de 1990 (Figura 6).

L’Estat Espanyol se situa per sobre de la mitjana
mundial en termes d’emissions per càpita 43 i, com
a Estat membre de la Unió Europea, forma part
d’un dels territoris amb les emissions de GEH més
altes del món.

Segons la mateixa publicació, aquesta caiguda
dràstica de les emissions estaria vinculada a les
limitacions de l’activitat i la mobilitat a causa de la
pandèmia per la COVID-19 i és, per tant, reversible
quan l’economia torni a la normalitat prepandèmia.

Tot i que a finals de desembre de 2021, l’inventari
d’emissions de 2020 de l’Estat Espanyol ha
afirmat un total d’emissions de 275.261,53
ktCO2eq 4445 brutes46 i, per tant, un decreixement
d’emissions relatiu a les de 2019 (314.529 ktCO2eq
brutes), aquest era en gran part provocat per
les restriccions causades per la pandèmia de la
Covid-19.

De la mateixa manera que es dona la situació en
l’àmbit d’Estat Espanyol, a Catalunya els grans
sectors emissors per 2020 són la combustió en
la producció i transformació d’energia i combustió
industrial i el transport en carretera 49.

Tot i el decreixement de 2020, les emissions de
l’Estat Espanyol segueixen sent superiors a les
emissions de 1990, sent el sector de l’energia
el més alt emissor, generant un 75,3% del total
de les emissions brutes nacionals el 2019, seguit

43 Spain Climate Change Data | Emissions and Policies (Dades sobre el canvi climàtic a Espanya | Emissions i Polítiques) (s. f.). ClimateWatch.
Disponible a: https://www.climatewatchdata.org/countries/ESP?end_year=2018&start_year=1990
44 CO2eq és una unitat universal de medició. És l’equivalent de diòxid de carboni (CO₂) que permet determinar el potencial d’escalfament global
dels GEH a partir de la seva equivalència en diòxid de carboni.
45 Excloent emissions provinents de LULUCF.
46 Resolución de la Dirección General de calidad y evaluación ambiental de aprobación del inventario nacional de emisiones a la atmósfera
para la serie 1990-2020 (Edición de 2022), disponible a: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resolucionaprobacioninventario2022_tcm30-534525.pdf
47 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones. (2021). Informe del inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero (NIPO: 665–21-047-0). Disponible a: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es_nir_2021_tcm30-523942.pdf
48 38,5 MtCO2eq = 38,5 * 103 KtCO2eq
49 Oficina Catalana de Canvi Climàtic. (2021, octubre). Avanç de l’estimació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a Catalunya per
a l’any 2020 Avaluació de les emissions de GEH a Catalunya, 1990–2020. Estimació de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic. https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/01_EL_CANVI_CLIMATIC/inventaris_demissions/inventaris_demissions_a_catalunya/Estimacio-de-les-emissions-deGEH-2020_f.pdf
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Declaració d’emergència
climàtica de Barcelona
El 15 de gener de 2020 la ciutat de Barcelona va declarar l’emergència climàtica per accelerar un seguit
de canvis que comprometen tots els agents de la ciutat. De declaracions d’emergència n’hem vist a tots
els nivells institucionals. Ara bé, es considera especialment positiva la proposta municipal per fer de les
declaracions d’emergència no només declaracions d’intencions estatals o autonòmiques, sinó fer que les ciutats
siguin propositives.
En aquesta declaració es reconeix la societat com a “vulnerable i radicalment ecodependent”. De la mateixa
manera s’exposa que la crisi fa créixer les desigualtats socials i crida a la cura d’aquelles persones que
pateixen de manera més directa els efectes derivats de la crisi climàtica.
La declaració aporta també dades de la ciutat, i exposa que Barcelona emet:
•
•
•

5.332.522 tCO2 provinents de les activitats dins i fora del port;
3.413.260 tCO2 provinents de les activitats dins de la ciutat; i
7.607.832 tCO2 provinents de les activitats dins i fora de l’aeroport.

Es fa addicionalment una crida a les administracions per posar en marxa mesures efectives en el marc de
les seves competències amb “responsabilitat i valentia”, a la Generalitat de Catalunya per fer complir la Llei
catalana de canvi climàtic i a l’Estat espanyol per aturar les subvencions als combustibles fòssils i promoure
decididament el pas a les renovables.
De la mateixa manera, es demana a les empreses a la seva contribució produint i contractant productes i
serveis respectuosos amb el medi ambient, amb energies renovables, i impulsant l’economia circular i la
reducció de residus.

36

Drets a anàlisi - Drets Ambientals

Concentracions actuals de GEH a
l’atmosfera

Novetats en l’esfera de les
conseqüències de la crisi climàtica,
per 2021

Les emissions esmentades, tant catalanes
com espanyoles, afavoreixen l’augment de
concentració de GEH a l’atmosfera planetària.

L’IPCC assenyala en el mateix informe, el perill
climàtic conseqüent amb aquest augment de les
concentracions de GEH. Entre elles, les següents:

El passat octubre de 2021, el Grup
Intergovernamental d’Experts/es sobre el
Canvi Climàtic (IPCC per les seves sigles en
anglès) ha publicat el seu darrer informe, “AR6
Climate Change 2021, The Physical Science
Basis”50. En aquesta nova publicació, es reafirma
que l’augment de la concentració de GEH a
l’atmosfera, causant de l’escalfament global, és
causat per l’activitat humana i que aquest augment
ha seguit el seu rumb, creixent d’unes 280 ppm
(xifra pràcticament estable durant mil·lennis 51) fins
a posicionar-se a 416,96 ppm de CO2eq el passat
mes de juliol. Segons les expertes, l’últim cop
que la nostra atmosfera va experimentar aquesta
quantitat de GEH va ser fa entre 3 i 5 milions
d’anys, quan la temperatura era entre 2 i 3 °C
més càlida i el mar es posicionava entre 10 i 20
m per sobre del nivell actual52.

• Augment de les temperatures: Les últimes
quatre dècades han estat successivament més
càlides que qualsevol altra dècada des de 1850
fins ara. L’augment global de la temperatura
de la superfície de la Terra, provocat per les
accions humanes, des de 1850-1900 fins a 20102019, seria d’1,07 °C. A la figura 7, es percep
clarament l’augment d’anomalies en l’àmbit de la
temperatura terrestre 53. Concretament per l’any
2021, la temperatura mitjana mundial (basada
en les dades de gener a setembre) va ser
aproximadament 1,09 °C superior a la mitjana
de 1850-1900. Es posicionaria així, l’any 2021, en
el top set d’anys més càlids registrat en l’àmbit
mundial.54

Fig. 7 - Augment planetari de les anomalies de temperatura (en ºC) des de l’any 1000 fins al 2022.
Font: 2 Degrees Institute.

50 IPCC. (2021). Climate Change 2021, The Physical Science Basis, Summary for Policymakers. Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Canvi climàtic 2021, La base de la ciència, resum per a polítics. Contribució del
Grup de Treball I al Sisè Informe d’Avaluació del IPCC) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
51 Climate Change Indicators: Atmospheric Concentrations of Greenhouse Gases. (Indicadors del canvi climàtic, concentracions atmosfèriques
dels GEH) (2021, 21 julio). US EPA. Disponible a: https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-atmospheric-concentrations-greenhouse-gases
52 Observat a Mauna Loa (Hawai, EEUU), font: https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-bulletin-another-year-another-record
53 The 2 Degrees Institute (Institut 2 Graus). (s. f.). 2degreesinstitute. Recuperado 25 de febrero de 2022, de https://www.2degreesinstitute.org/
54 2021 one of the seven warmest years on record, WMO consolidated data shows2021, un dels set anys més càlids registrats, va consolidar
els espectacles de dades de la WMO) (2022, 19 enero). World Meteorological Organization (Organització Meteorològica Mundial) Disponible a:
https://public.wmo.int/en/media/press-release/2021-one-of-seven-warmest-years-record-wmo-consolidated-data-shows
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índexs lligats a un clima més fred (Núm. de
dies freds”, Núm. de nits fredes, etc.)59.
• Canvis en les precipitacions: Les
precipitacions mitjanes mundials sobre terra
haurien augmentat des de 1950, amb una taxa
d’augment més ràpida des de 1980, modificant
així l’acció humana als patrons de precipitacions
des de mitjans del segle XX. A la vegada que
les sequeres augmenten en algunes regions
a causa de l’augment d’evapotranspiració
de la terra, la freqüència i la intensitat de les
precipitacions intenses han augmentat des de la
dècada de 1950 en la major part de la superfície
terrestre.

A l’Estat Espanyol, les dades són encara més
preocupants. L’augment de temperatura ronda
ja 1,7 °C, havent succeït la major part d’aquest
increment de temperatura (1,3 °C) en els últims
seixanta anys 55.
A Catalunya, la temperatura augmenta a un
ritme de +0,26 °C/decenni, arribant al 2020 a un
augment d’1,8°C des de mitjans de segle XX,
sent el 2020 l’any més càlid en setanta-un anys
56
.
A més, el mar Mediterrani és un espai
especialment vulnerable a l’augment de la
temperatura, ja que s’escalfa un 20% més ràpid
que la mitjana mundial 57, fet que agreuja la
situació de “tropicalització” del mar i afavoreix
l’augment de problemàtiques. Algunes d’elles
serien l’aparició d’espècies invasores o la
transformació del fons marí, afectant les prades
de Posidònia oceànica i les poblacions de
coralls, entre altres espècies.

A Catalunya, l’estiu mostra una tendència
estadísticament significativa, amb una clara
disminució de 5,3 % de pluges per decenni.
• Les glaceres estan retrocedint des de la
dècada de 1990, probablement a causa de
l’augment d’emissions antropogèniques, portantnos a una situació inèdita de retrocés des de la
dècada de 1950, sincronitzat en gairebé totes
les glaceres del món i sense precedents com a
mínim en els últims dos mil anys. De la mateixa
manera, ha disminuït el gel marí àrtic, arribant a
reduccions del 40% al mes de setembre. També
hi ha hagut una reducció de la neu primaveral
a l’hemisferi nord des de 1950. Tanmateix, la
capa de gel superficial de Groenlàndia s’està
fonent.

• Els fenòmens extrems i les onades de calor
són ara més freqüents i més intensos en la
majoria de les regions terrestres des de la
dècada de 1950. La freqüència en la qual
apareixen ara onades de calor marines s’ha
duplicat aproximadament des de la dècada
de 1980. Contràriament, els extrems de fred,
incloses les onades de fred són ara menys
freqüents i menys potents.

• L’oceà superior (0-700 m) s’està escalfant des
de la dècada de 1970. A la vegada, la superfície
de l’oceà obert està en fase d’acidificació,
procés que desequilibra el plàncton marí i
posa en perill la biodiversitat de l’oceà, entre
altres conseqüències. Els nivells d’oxigen han
disminuït en moltes regions de la part superior
de l’oceà des de mitjans del segle XX.

En un clima estable, el nombre de rècords
càlids hauria de ser similar als dies freds. Durant
la dècada 2011-2020, a l’Estat Espanyol, els
rècords de dies càlids superen quasi onze
vegades als freds58.
A Catalunya, han augmentat pràcticament tots
els índexs associats amb un clima més càlid
(Núm. de dies càlids, Núm. de dies d’estiu,
Núm. de dies de calor”, Núm. de nits tropicals,
Núm. de nits càlides, etc.) i han disminuït els

• El nivell del mar ha augmentat 20 cm entre 1901
i 2018 60, amb una taxa d’augment que ha passat

55 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Agencia Estatal de Meteorología. (2021). Informe sobre el estado del clima de
España 2020 Resumen ejecutivo. http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Informes_estado_clima/Resumen_ejecutivo_informe_clima_2020.pdf
56 Govern.cat - Generalitat de Catalunya. (s. f.). Govern.Cat. Disponible a: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/410440/la-temperaturamitjana-anual-a-catalunya-ha-augmentat-1-8-oc-des-de-mitjans-de-segle-xx
57 WWF Mediterraean Marine Initiative (WWF Iniciativa Marina Mediterrània). (2021). The climate change effect in the Mediterranean, Six stories
from an overheating sea. (Els efectes del canvi climàtic al Mediterrani, sis històries d’un mar sobrecalentat) https://wwfes.awsassets.panda.org/
downloads/final_wwf_med_cc_6_case_studies_2021.pdf
58 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Agencia Estatal de Meteorología. (2021). Informe sobre el estado del clima de
España 2020 Resumen ejecutivo. Disponible a: http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/
publicaciones/Informes_estado_clima/Resumen_ejecutivo_informe_clima_2020.pdf
59 Govern.cat - Generalitat de Catalunya. (s. f.). Govern.Cat. Disponible a: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/410440/la-temperaturamitjana-anual-a-catalunya-ha-augmentat-1-8-oc-des-de-mitjans-de-segle-xx
60 The 2 Degrees Institute (Institut 2 Graus) . (s. f.). 2degreesinstitute. Disponible a: https://www.2degreesinstitute.org/
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de ser d’1,3 mm cada any entre 1901 i 1971 a més
de 3,7 mm per any entre 2006 i 2018. Aquest
creixement ha estat més ràpid des de 1900 que
en qualsevol altre segle, almenys dels últims tres
mil anys.

les emissions de GEH i l’adaptació a les
conseqüències no evitables de la crisi.

Davant d’aquesta situació d’imminent caos
climàtic, durant 2021 hi ha hagut certs avenços
en la legislació tant nacional com internacional
que regula, entre d’altres, la mitigació de

Barcelona es mostra proactiva com a ciutat i publica el novembre de 2021 el Pla d’Acció per l’Emergència
Climàtica 2030, el full de ruta en matèria de canvi climàtic i transició energètica des de llavors fins a 2030.
Aquest pla és l’actualització del “Pla Clima a la llum de la Declaració d’emergència climàtica”.
El document incorpora set grans objectius estructurats en 5 àmbits d’actuació (salut i benestar; estalvi i
generació d’energia; model urbà i de mobilitat; economia i consum; i cultura climàtica) i 18 línies d’acció, totes
elles relacionades amb un dels àmbits d’actuació mencionats.
Aquest nou document incorpora una millora en els compromisos de reduccions d’emissions, proposant un
augment de l’ambició respecte a les polítiques anteriors. Aquest augment troba la seva justificació en la Llei
de canvi climàtic de Catalunya (2017), on es preveu una transició vers una economia neutra en emissions que
implica una reducció de GEH del 40 % per l’any 2030 (respecte a 1990), però no especifica la contribució de les
ciutats a aquest propòsit. Segons els càlculs associats, Barcelona hauria de reduir més del 50 % de les seves
emissions de GEH per capita respecte a l’any 2005 (any de referència del Pla Clima) per al 2030 per assumir la
seva part de responsabilitat en emissions dins del territori de Catalunya.
Així, aquest nou pla s’alinea amb el valor marcat per la llei autonòmica per al 2030 (>50 %) i de neutralitat en
carboni per al 2050.
En resum, el pla proposa els següents objectius estratègics:

Objectius en matèria de mitigació:
»
»

Una reducció del 50% d’emissions de GEH respecte a 1992
Neutralitat d’emissions pel 2050

Objectius en matèria d’adaptació:
»
»

Augmentar 1 m2 de verd per habitant per 2030
fixar el consum d’aigua en 100 litres per habitant i dia

Objectius en matèria de justícia climàtica:
»
»

0 persones en situació de pobresa energètica per 2030
100 % finançament net

Objectius en matèria d’impuls a l’acció ciutadana:
»

1 milió d’euros a l’any d’ajudes econòmiques per projectes ciutadans que contribueixin als objectius del
Pla d’acció per l’emergència climàtica i de la Declaració d’Emergència Climàtica
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Avenços i retrocessos
en la legislació en
matèria de justícia
climàtica

“Canvi de sistema, no canvi climàtic” (en anglès)

Ma Ti / Unsplash

Si bé totes sabem que l’Acord de París va ser
firmat el 2015, aquest acord no pot funcionar
per si sol, ja que no aborda en profunditat tots
els processos tècnics necessaris per aconseguir
amb èxit els seus objectius finals. Les Parts es van
donar, doncs, tres anys (de la COP21 a la COP24)
per negociar i acordar les directrius d’aplicació
–anomenades col·loquialment el “Llibre de Regles”– per executar l’Acord. La COP24 (2018), va
finalitzar a temps amb l’adopció de la major part
del “Llibre de Regles” però van quedar encara
algunes qüestions sense resoldre en diverses

línies de negociació. No ha estat fins a la COP26
(desembre de 2021) que el “Llibre de Regles” ha
quedat completament tancat, amb un consens
en tots els ítems negociats. Abordem, doncs, les
novetats que ha aportat la COP26, l’any 2021, i el
que signifiquen per la implementació de l’Acord de
París a continuació.
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La bretxa d’emissions entre les
promeses nacionals de mitigació i els
objectius pactats

ÀMBIT INTERNACIONAL

El “Llibre de Regles” de l’Acord de
París, tancat a la COP26

Tot i les millores dels acords en els últims anys,
segueix existint una discordança greu entre
les promeses de reducció d’emissions dels
països davant de les Nacions Unides (NDC) i les
reduccions que serien necessàries per aconseguir
l’objectiu global de temperatura de l’AP. Encara els
compromisos nacionals hagin millorat en termes
d’ambició, segueixen sent clarament insuficients
per mantenir el planeta a un augment d’1,5 ºC.

2021 ha estat un any essencial en l’àmbit de les
negociacions internacionals pel clima. Amb la
COP26, celebrada a Glasgow a finals d’any, acaba
un procés de diversos anys de discussions sobre
la implementació de l’Acord de París. 2021 estat
doncs l’any que la UNFCCC ha tancat totes les
negociacions referents al “Llibre de Regles”, un
seguit de pactes per a la correcta implementació
de l’Acord.

Durant la COP26, s’ha presentat, a dins l’espai
de conferències, l’informe “The Emissions
Gap Report 2021. The heat is on” –”L’Informe
de la Bretxa d’Emissions 2021. La calefacció
està encesa”–. Aquest informe analitza els
compromisos de reduccions d’emissions rebuts
per la UNFCCC a través de les NDC i estima la
situació actual dels acords quan s’aterren a la
realitat dels compromisos nacionals.

2021 ha estat l’any que la
UNFCCC ha tancat totes les
negociacions referents al
“Llibre de Regles”
de l’Acord de París

L’informe de 2021 mostra que hi ha una bretxa
d’emissions entre el que es va firmar a l’AP i
el resultat de la suma dels nous compromisos
climàtics nacionals. Es calcula que l’escalfament
global a la fi de segle serà de 2,7°C si es
compleixen plenament tots els compromisos
incondicionals per a 2030, una xifra molt per sobre
del límit d’augment de temperatura acordat. Aquest
augment seria de 2,6 °C si també es compleixen
tots els compromisos condicionals (aquests són els
compromisos nacionals que es condicionen a la
proporció de mitjans internacionals de suport o es
compleixen altres condicions).

A més d’haver estat el punt final pel “Llibre de
Regles”, el 2021 ens ha deixat també algunes
millores en els textos acordats a la COP (també
anomenats “el Pacte Climàtic de Glasgow”61), en
relació amb els acords anteriors. Algunes de les
millores d’aquest any són:
• S’acorda una reducció de les emissions
de GEH del 45% per 2030 i arribat al “pic
d’emissions” com més aviat millor.
• S’acorda ser carbononeutrals per 2050
(emetre igual o menys emissions de GEH de les
que són reabsorbides.
• Es reconeix el discurs de la ciència respecte a
l’estat actual de la crisi climàtica i la urgència a
fer-hi front.
• Parla per primera vegada dels “pressupost
de carboni” consistents amb l’objectiu de
temperatura de l’AP i s’esmenta que queda “un
pressupost petit i s’està esgotant ràpidament”.
• Es demana, també per primera vegada,
l’acceleració dels esforços per a l’eliminació
progressiva de l’energia del carbó i dels
subsidis ineficients als combustibles fòssils.

Si es compleixen plenament els compromisos
de zero emissions netes, aquesta estimació es
redueix a uns 2,2 °C.

61 UNFCCCC (Ed.). (2021). FCCC/PA/CMA/2021/L.16, Draft decision -/CMA.3, Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the
Paris Agreement. Third session. (FCCC/PA/CMA/2021/L.16, Esborrany de la decisió -/CMA.3, Conferència de les Parts actuant com a reunió de les
Parts de l’Acord de París. Tercera sessió.) UNFCCC. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf
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PERÒ QUÈ HI DIU A L’ACORD DE PARÍS?

De l’Acord de París fins
avui, sis anys d’acords
internacionals que
acaben a la COP26
En l’àmbit de solucions institucionals, el Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic (UNFCCC per les seves sigles en anglès)
és la institució cabdal que regula els convenis i
acords referents a la lluita contra la crisi climàtica.
L’Acord de París (AP)1, és l’acord internacional més
important actualment. Va ser firmat el 2015, durant
la COP212 a França, i marca els principals objectius comuns en matèria de clima des de llavors
fins finals de segle.

(Art. 4 i 14)

Mitigació, reducció
d’emissions i balanç global:
S’acorda que totes les Parts firmants de l’AP han
de presentar compromisos vinculants de reduccions d’emissions nacionals, i d’adaptació a la crisi
climàtica, entre altres mesures. Aquests compromisos es presenten a les Nacions Unides cada cinc
anys i s’anomenen Contribucions Nacionalment
Determinades (NDC per les sigles en anglès).

A continuació, revisem els punts centrals de
l’Acord, que són cabdals per entendre el context
actual en matèria legislativa en la lluita contra la
crisi climàtica::

A través de l’entrega periòdica dels compromisos
de reducció d’emissions de cadascuna de les
Parts de l’AP, les Nacions Unides fan un seguiment
cada cinc anys3 de la reducció total d’emissions i
es preveu, en un “balanç global” (Global Stocktake,
en anglès), si la suma de les reduccions entregades serà suficient per mantenir l’objectiu de
temperatura planetària.

(Art. 2, de l’AP)

Objectiu de temperatura a
llarg termini:
S’estableix un objectiu de temperatura a llarg termini per limitar l’augment de la temperatura global
per sota dels 2 °C (fent esforços per limitar l’augment a 1,5 °C).

Obrint el procés a que cada cop les emissions
de les Parts siguin més petites, s’estableix en
l’AP que cada una de les NDC presentades successivament per les Parts, ha de representar una
progressió més enllà de l’anterior i reflectir la major
ambició possible.

1 Acceptat per la UNFCCC mitjançant la decisió 1/CP.21: https://cop23.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
2 Les sigles “COP” es refereixen a la “conferència de les Parts” dels estats membres de la UNFCCC. Les COP se celebren un cop l’any.
3 Començant el 2023 amb el primer balanç global.
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(Art. 4)

(Art. 8)

Pic mundial d’emissions i
neutralitat climàtica:

Pèrdues i danys:
Es reconeix la importància d’evitar, minimitzar i abordar les pèrdues i els danys causats pel canvi climàtic
(incloses les pèrdues per fenòmens meteorològics
extrems i els fenòmens d’aparició lenta). Les Parts han
de mostrar i augmentar la seva comprensió, acció i
suport, sobre una base cooperativa, respecte a les
pèrdues i els danys.

S’acorda que les Parts arribaran al punt més alt
d’emissions “al més aviat possible”, reconeixent que
arribar-hi portarà més temps per als països del Sud
Global.
(Art. 7)

(Art. 9, 10 i 11)

Adaptació:

Finançament, tecnologia i suport a la creació de capacitats:

S’acorda millorar la capacitat d’adaptació, reforçar la
resiliència i reduir la vulnerabilitat al canvi climàtic de
les Parts. Pretén reforçar significativament els esforços
nacionals d’adaptació mitjançant el suport i la cooperació internacional. Es reconeix que l’adaptació a
les conseqüències de la crisi climàtica és un repte
global al qual totes les Parts s’enfronten i, per tant, es
demana el compromís de totes elles en la formulació
i aplicació dels plans nacionals d’adaptació. També
s’estableix que les Parts haurien de presentar i actualitzar periòdicament una comunicació sobre l’adaptació que descrigui les seves prioritats, necessitats,
plans i accions.

Es reafirmen les obligacions dels països desenvolupats de donar suport (sigui econòmic, tecnològic o de
creació de capacitats tècniques) als països en desenvolupament per a adaptar-se i mitigar la seva contribució a la crisi climàtica. Els països desenvolupats han
d’informar a les Nacions Unides sobre el finançament
proporcionat i també sobre el futur suport, incloent-hi
els nivells previstos de finançament públic, cada dos
anys.
(Art. 13)

(Art.5)

Transparència

Magatzems de carboni:

Tot l’acord es basa en un sistema de transparència i
comptabilitat per a proporcionar claredat sobre l’acció
i el suport de les Parts. Així, la informació que les Parts
sotmeten a la UNFCCC, s’ha de sotmetre també a la
revisió d’experts tècnics internacionals.

S’anima a les Parts a conservar i millorar les Parts naturals dels seus territoris que emmagatzemen carboni
(inclosos els boscos).
(Art. 6)

Actualment, l’Acord està
rectificat per 195 països4
(97 Parts, comptant la UE)

Cooperació voluntària/
Enfocaments basats i no basats en el mercat:

L’estat Espanyol va dipositar l’instrument de ratificació de l’acord davant de les Nacions unides el 12
de gener de 2017. Com a estat, negocia amb la resta
de països a través de la Unió Europea i no presenta
NDC, ja que la UE s’encarrega de fer una NDC que
englobi els compromisos de tots els seus Estats Membres.

Es reconeix la possibilitat d’establir cooperacions
voluntàries entre les Parts per a permetre una major
ambició i presenta els principis per a qualsevol cooperació que impliqui la transferència internacional de
reduccions d’emissions. També defineix el marc per
als enfocaments comercials i no comercials del desenvolupament sostenible.

4 Naciones Unidas. (s. f.). El Acuerdo de París | Naciones Unidas. Disponible a: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
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Per tant, per complir amb l’AP i l’objectiu dels
1,5 °C aquest segle, es necessitaria encara
reduir 28 gigatones addicionals de diòxid de
carboni equivalent (GtCO2eq) d’emissions anuals
pel 2030, a més del promès en les NDC incondicionals actualitzades. Tenim fins a 2030
per refer els plans nacionals amb més ambició,
posar en marxa les polítiques i aplicar-les.
Com podem veure a la Figura 8, la disparitat entre
l’objectiu firmat a l’AP (“1,5ºC range”, en turquesa)
i la suma total de reducció d’emissions a 2021
(“condicional and uncondicional NDC scenarios”,
en lila i taronja, respectivament) ens porta a
afrontar una diferència d’entre 25 i 28 GtCO2eq de
GEI per l’any 2030.62

Fig. 8 - Representació de la bretxa d’emissions, a 2030, entre els plans presentats (NDC) i el camí d’emissions per
1,5ºC d’escalfament global. Font: Emissions Gap Report 2021, UNEP.

62 Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, 2021. Informe sobre la bretxa d’emissions 2021. Nairobi. Disponible a: https://www.
unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021
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Consell de Drets Humans de l’ONU a Ginebra.

Universal Rights Group

Un avenç al Consell de Drets
Humans: Reconeixement del Dret a
un ambient sa, net i sostenible

i pobles indígenes, que ha trobat finalment un
reconeixement a l’esfera institucional internacional.
El text, aprovat amb 43 vots a favor i 4
abstencions, demana també a tots els països que
treballin junts per aterrar aquest dret reconegut a
la realitat dels seus territoris.

El 8 d’octubre de 2021 s’ha aprovat una resolució
històrica63 a les Nacions Unides en la qual es
reconeix, per primera vegada, l’accés a un
medi ambient saludable i sostenible com un
dret universal. Ha estat aprovada pel Consell de
Drets Humans de l’ONU a Ginebra, l’organisme
intergovernamental de les Nacions Unides
responsables de la promoció i protecció de tots
els drets humans a tot el món i compost per 47
estats.

Aquesta, com la resta de les resolucions del
Consell de Drets Humans, no és jurídicament
vinculant, però conté forts compromisos polítics64.
És una “expressió política” que representa la
posició dels membres del Consell i s’ha redactat
i negociat entre els Estats, per establir noves
“normes”, línies o principis de conducta.
Concretament, la nova resolució reconeix el dret
a un medi ambient sense riscos, net, saludable
i sostenible com un dret humà important per al
gaudi de la resta de drets humans, i observa que

L’aprovació d’aquesta resolució ha estat fruit de
l’esforç dedicat durant dècades per part de milers
de persones, incloent-hi activistes mediambientals,
defensores de drets, societat civil organitzada

63 Resolución “A/HRC/48/L.23/Rev.1” Consejo de Derechos Humanos 48º período de sesiones 13 de septiembre a 8 de octubre de 2021 Tema 3
de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al
desarrollo. Disponible a: https://undocs.org/es/a/hrc/48/l.23/rev.1
64 The Human Rights Council. A practical guide. (Consell de Drets Humans, una guia pràctica), Permanent Mission of Switzerland to the United
Nations Office and to the other international organisations in Geneva (Missió Permanent de Suïssa a l’Oficina de les Nacions Unides i a les altres
organitzacions internacionals de Ginebra) 2015. Disponible a: https://www.fdfa.admin.ch/eda/en/fdfa/fdfa/publikationen.html
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aquest mateix dret està estretament relacionat
amb altres drets que són conformes al dret
internacional vigent.

Els compromisos generals de reducció d’emissions de la NDC entregada són els següents:
•

S’encoratja doncs als estats a què creïn les
seves pròpies capacitats per protegir el medi
ambient a fi de complir les seves obligacions
i compromisos en matèria de drets humans,
així com a què continuïn intercanviant bones
pràctiques entre països en el compliment de les
obligacions de drets humans, per crear sinergies
en un enfocament integral i multisectorial.

•

Una reducció neta de les emissions de GEH
d’almenys el 55% per 2030 (amb relació
als nivells de 1990). Aquest es tracta d’un
augment substancial de reduccions en comparació amb l’objectiu existent anterior, que
era del 40%.
Assolir la carboneutralitat pel 2050.

Els Estats Membres de la UE entreguen doncs
una NDC conjunta davant de la UNFCCC i, de
forma interna a través d’un reglament europeu,
s’estableix una repartició de fites nacionals per
cada un dels Estats Membres depenent de les
seves capacitats individuals d’actuació en funció
del seu producte interior brut (PIB).66

ÀMBIT COMUNITARI

La Unió Europea avança tres noves
legislacions en matèria de justícia
climàtica

Aquests propòsits presentats67 a les Nacions
Unides, s’han legislat també el 2021 en forma de
llei europea.

En l’àmbit de la Unió Europea, 2021 ha estat un any
d’avenços també en la legislació climàtica.

Aprovació de la nova Llei Europea del Clima

La UE entrega una nova i millorada versió de la
seva NDC, que comprèn el període 2021-2030

El juny de 2021, la Comissió Europea ha aprovat
la Llei Europea del Clima68, que recull les
contribucions de la UE a la UNFCCC a través
dels mecanismes legislatius interns de la UE. Els
objectius generals de la nova llei europea són69:

El 17 de desembre de 2020, la Unió Europea
ha entregat a la UNFCCC la versió actualitzada
de la seva NDC de 201665. Aquesta nova versió
comprèn els compromisos de tota la Unió Europea
des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre
de 2030.

• Establir la direcció a llarg termini per a
aconseguir l’objectiu de neutralitat climàtica
pel 2050 a través de totes les polítiques, de
forma socialment justa i rendible
• Establir un objectiu més ambiciós de la UE
per a 2030, amb la finalitat de situar a Europa
en una senda responsable per a aconseguir la
neutralitat climàtica en 2050
• Crear un sistema de seguiment dels avanços i
prendre noves mesures si és necessari
• Proporcionar previsibilitat als inversors i altres
agents econòmics
• Garantir que la transició cap a la neutralitat
climàtica sigui irreversible

Com mencionat amb anterioritat (vegeu apartat
“2.1.1. L’Acord de París”), aquesta NDC presenta
els compromisos i objectius propis de la Unió
Europea que contribueixen a complir els objectius
generals de l’Acord de París i a la lluita contra la
crisi climàtica.

65 EU. (2020). Update of the NDC of the European Union and its Member States, submission by Germany and the European Commission on behalf of the European Union and its Member States. (Actualització del NDC de la Unió Europea i els seus Estats membres, proposta per Alemanya i la Comissió Europea en nom de la Unió Europea i els seus Estats Membres) https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/
European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
66 Reparto del esfuerzo 2021–2030: objetivos y mecanismos de flexibilidad. (s. f.). Climate Action. Disponible a: https://ec.europa.eu/clima/
eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets/effort-sharing-2021-2030-targets-and-flexibilities_es
67 EU. (s. f.). Climate Action Tracker. Disponible a: https://climateactiontracker.org/countries/eu/
68 Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo del Consejo. (s. f.). https://eur-lex.europa.eu/. Disponible a: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
69 Ley Europea del Clima. (s. f.). Climate Action. Disponible a: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_
es
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• Es preveu un objectiu climàtic intermedi per a
2040 que es fixarà en els pròxims anys.

• Un augment de la resiliència i la protecció dels
ecosistemes a través de solucions basades en
la naturalesa;
• La integració de l’adaptació en les polítiques
macro-pressupostàries.72

S’espera arribar a aquestes fites a través de les
inversions en tecnologies verdes i protegint espais
naturals, addicionalment a la disminució pròpia
d’emissions.

ÀMBIT ESTATAL
La Llei Europea del Clima estableix aquests
acords de forma jurídicament vinculant. Per
tant, tant les institucions de la UE com els Estats
Membres estan obligats a prendre les mesures
necessàries per a complir-los, tenint en compte
la importància de promoure l’equitat i la solidaritat
entre els Estats membres.

L’Estat Espanyol aprova dos dels tres
pilars del seu marc estratègic contra
la crisi climàtica
El Govern d’Espanya va aprovar, el febrer de 2019,
el Marc Estratègic d’Energia i Clima a través del
qual es posaven en marxa “mesures que facilitin
el canvi cap a un model econòmic, sostenible i
competitiu que contribueixi a posar fre al canvi
climàtic”. Aquest Marc Estratègic s’estructura en
tres pilars, que s’han anat aprovant des de 2019
fins avui:

El Reglament estableix, a més, un consell
científic consultiu europeu sobre canvi climàtic
que proporcionarà assessorament científic
independent i elaborarà informes sobre les
mesures de la UE en matèria de clima.
El mes següent, juliol de 2021, la Comissió
Europea ha presentat un paquet de polítiques
anomenades “Fit for 55”, un conjunt de propostes
encaminades a revisar i actualitzar la legislació
de la UE i posar en marxa noves iniciatives amb
la finalitat de garantir que les polítiques de la UE
s’ajustin als objectius climàtics acordats pel Consell
i el Parlament Europeu70. El paquet presenta un pla
d’acció política sobre com aconseguir els objectius
climàtics d’Europa, d’acord amb la seva ambició de
convertir-se en el primer continent climàticament
neutre per a 2050.

1.

Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (aprovat
el 2021)
2. Llei de Canvi Climàtic (aprovada el maig 2021)
3. Estratègia de Transició Justa (aprovada el
2020)
Tot i la lentitud legislativa en matèria de clima
per l’Estat Espanyol, arrel de l’aprovació de la
Declaració d’Emergència Climàtica i Ambiental
a Espanya per part del Consell de Ministres
del Govern (gener de 2020), s’han accelerat
alguns dels processos d’aprovació de polítiques
climàtiques73. A continuació s’expliquen les
novetats legislatives de 2021 en referència als
pilars del Marc Estratègic d’Energia i Clima.

Nova Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic
Finalment, el juny de 2021, ha estat confirmada
la nova Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic
de la UE, per fer d’Europa un territori plenament
adaptat a les conseqüències de la crisi climàtica,
pel 205071. Les mesures generals previstes en
l’estratègia són, entre altres:

Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima i Llei
estatal de Canvi Climàtic
Buscant la coherència amb l’increment de l’ambició
climàtica en l’àmbit europeu per a 2030, així com
amb l’Acord de París, s’ha aprovat el 17 de març de
2021 la versió final del “Plan Nacional Integrado

• La millora de la recopilació i l’intercanvi de
dades per a reforçar els coneixements sobre els
efectes de la crisi climàtica;

70 Objetivo 55. (2021, 22 diciembre). European Council (Consejo Europeo). Disponible a: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/greendeal/eu-plan-for-a-green-transition/
71 EU Adaptation Strategy (Estratègia d’Adaptació de la UE). (s. f.). Climate Action. Disponible a: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en
72 El Consejo refrenda la nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. (2021, 10 junio). European Council (Consejo Europeo).
Disponible a: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/10/council-endorses-new-eu-strategy-on-adaptation-to-climate-change/
73 La Moncloa. 21/01/2020. Declarada la emergencia climática [Consejo de Ministros]. (s. f.). La Moncloa. Disponible a: https://www.lamoncloa.
gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/210120-enlace-clima.aspx
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de Energía y Clima”74 (PNIEC). El PNIEC és un
document renovable que comprèn les accions
i objectius d’un període de deu anys, en aquest
cas entre gener de 2021 i desembre de 2030, i
persegueix la descarbonització de l’economia i
l’avanç de les energies renovables.

Recordem que aquests propòsits són
intermedis entre la situació actual i el procés
de descarbonització complet que porti a la
carboneutralitat de l’Estat Espanyol el 2050. El
següent PNIEC, que comprengui el període 20312040 s’haurà d’entregar el 202478.

Tots els Estats Membres de la Unió Europea
estan cridats a entregar els seus plans nacionals
d’energia i clima cada cert temps, dirigits a
assegurar l’assoliment de l’avanç col·lectiu en
els propòsits generals i específics de la Unió de
l’Energia per a 203075.

Addicionalment, la Llei recull diversos objectius
nacionals a vistes de 2050. Entre d’altres:
• Abans de 2050 i, en tot cas, en el més curt
termini possible, Espanya haurà d’aconseguir
la neutralitat climàtica, a fi de donar compliment als compromisos internacionalment
assumits i, sense perjudici de les competències autonòmiques, el sistema elèctric haurà
d’estar basat, exclusivament, en fonts de
generació d’origen renovable.
• En matèria de mobilitat, s’estableix que
s’adoptaran mesures per a assolir el 2050 un
parc de turismes i vehicles comercials lleugers sense emissions directes de CO₂.
• Es recull la necessitat d’adoptar mesures per
a la reducció de les emissions generades
pel consum de combustibles fòssils en el
transport marítim i en els ports, de manera
que els ports de competència de l’Estat l’any
2050 siguin de zero emissions directes.
• El Govern fomentarà la renovació i rehabilitació dels edificis existents, tant públics com
privats, per a obtenir una alta eficiència energètica el 2050.

Poc després de l’aprovació del PNIEC, el 20 de
maig de 2021 s’ha aprovat també la llei estatal
de canvi climàtic i transició energètica (Ley
7/2021)76, responent a la responsabilitat de l’Estat
Espanyol amb els compromisos climàtics d’Europa.
La llei ha entrat en vigor el 22 de maig de 202177
i recull les fites mínimes nacionals de reducció
d’emissions de GEH, energies renovables i
eficiència energètica de l’economia espanyola per
als anys 2030 i 2050.
Tant el PNIEC espanyol com la Llei estatal de Canvi
Climàtic aporten les següents fites nacionals per
l’any 2030:
• Una reducció d’un 23% d’emissions de gasos
d’efecte d’hivernacle (GEH) respecte a 1990.
Aquest propòsit de reduccions d’emissions
implica eliminar una de cada tres tones de
gasos d’efecte d’hivernacle que s’emeten
actualment.
• Un 42% de renovables sobre l’ús final de
l’energia.
• Un 39,5% de millora de l’eficiència energètica.
• Un 74% d’energia renovable en la generació
elèctrica.

Per aconseguir aquests propòsits, la nova llei
abraça com a instruments de planificació per a
abordar la transició energètica el mateix PNIEC
i també l’Estratègia de Descarbonització a
2050, un document estratègic, aprovat el passat
any 2020, que aporta les relacions entre la
descarbonització de l’economia i les oportunitats
per a la creació d’ocupació i el creixement
econòmic i ofereix els senyals per a la inversió79.

74 BOE.es - BOE-A-2021-5106 Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la
Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta
la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021–2030. (s. f.). BOE. Disponible a: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
75 El marc de l’Estratègia de la Unió de l’Energia recull les normes i objectius comuns per a garantir el subministrament d’energia a través de
l’acord entre els Estats membres.
76 BOE.es - BOE-A-2021-8447 Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. (s. f.). BOE. Recuperado 25 de febrero de
2022, de https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
77 Jurídicas, N. (2021, 21 mayo). Ley 7/2021: ¿Qué novedades trae la Ley de cambio climático y transición energética? Noticias Jurídicas. Disponible a: https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/16300-aprobada-la-ley-de-cambio-climatico-y-transicion-energetica/
78 Planes nacionales de energía y clima. (2020, 25 noviembre). European Council (Consejo Europeo). Recuperado 25 de febrero de 2022, de
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/national-energy-and-climate-plans/
79 El Gobierno aprueba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050.
(s. f.). MITECO. Disponible a: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-estrategia-de-descarbonizaci%C3%B3n-a-largo-plazo-que-marca-la-senda-para-alcanzar-la-neutralidad-clim%C3%A1tica-a-2050/tcm:30–516141
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Altres canvis legislatius recents i
accions nacionals en vigor durant
2021

i coherent enfront dels efectes del Canvi Climàtic
amb la finalitat d’evitar o reduir els danys presents
i futurs derivats del Canvi Climàtic, i construir una
economia i societat més resilients.

2021 no és tan sols un any d’aprovacions de
diversos plans i lleis, és també l’any en que alguns
plans i estratègies comencen a posar-se en marxa.
A continuació, fem menció especialment a dos
estratègies estatals que haurien de condicionar les
polítiques nacionals pel clima i que necessitaran
de la vigilància ciutadana per aplicar-se de forma
correcte.

El PNACC defineix i descriu 81 línies d’acció
a implementar en els diferents sectors
socioeconòmics, incloent-hi àmbits de treball com
la salut, l’aigua, la biodiversitat, etc.81
ÀMBIT CATALÀ

La Llei catalana de Canvi Climàtic
(2017) i les seves modificacions el
2021

“Estrategia de transición justa” (2021-2030)
També forma part del Marc Estratègic d’Energia i
Clima, però va ser aprovada durant l’any 2020.
L’Estratègia és l’instrument que permetria la
identificació i adopció de mesures que garanteixin
a les treballadores i als territoris afectats per la
transició cap a una economia baixa en carboni,
un tractament equitatiu i solidari. L’objectiu de
l’Estratègia seria que no es produïssin impactes
negatius sobre l’ocupació ni la despoblació.
L’Estratègia de Transició Justa impulsa el
disseny de polítiques industrials, de recerca
i desenvolupament, de promoció d’activitat
econòmica, i d’ocupació i formació professional
amb la finalitat d’assegurar que el trànsit cap a
un nou escenari nacional sigui just i socialment
beneficiós per a totes.

A Catalunya ja està en marxa la Llei de Canvi
Climàtic catalana (Llei 16/2017), aprovada l’1 d’agost
de 2017 pel Parlament de Catalunya i que adopta
les bases derivades de la legislació de la Unió
Europea.
Tot i que la llei porta quatre anys aprovada, 2021
ha suposat l’establiment d’alguns decrets que
modifiquen la llei. Entre d’altres, concretament, el
26 d’octubre de 2021, es va aprovar el decret Llei
24/2021 sobre l’acceleració del desplegament
de les energies renovables distribuïdes i
participades que, entre altres accions, crea
la Taula de Diàleg Social de les Energies
Renovables.82 A més, el 22 d’abril de 2021 es va
aprovar el primer paquet de programes i projectes
que es finançaran a través del Fons Climàtic. S’han
seleccionat 11 programes i projectes diferents
que ascendeixen a 7,9 milions d’euros i que es
desenvoluparan en els pròxims anys.83

Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático (El PNACC 2021-2030)80
El Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic
(PNACC) va ser proposat pel Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco),
recull el període 2021-2030, i va ser aprovat
durant 2020, també després de la Declaració
d’Emergència Climàtica estatal.
El PNACC busca convertir-se en un instrument
per adaptar l’Estat Espanyol als riscos derivats de
la Crisi Climàtica i a les polítiques de recuperació
econòmica enfront de la pandèmia. El seu
objectiu principal és promoure l’acció coordinada

80 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. (s. f.). MITECO. Disponible a: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/default.aspx
81 A. (2021, 4 junio). Aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021–2030. #GreenBlog. Disponible a: https://ecolec.es/greenblog/actualidad/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/
82 Nota-resum sobre el Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades. (2021, 27 octubre). ACM. Disponible a: https://www.acm.cat/juridic/nota-resum-desplegament-energies-renovables-distribuides-participades
83 Nota de premsa. (s. f.). Territori. Disponible a: https://territori.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=416423
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Catalunya s’endarrereix en la
implementació de la Llei de Canvi
climàtic

Segons l’article 56 de la llei, certs productes
han d’incorporar una avaluació de la petjada de
carboni, en format “kg de CO2 eq / kg de producte”,
visible en l’etiquetatge i l’embalatge. Els productes
que havien de ser sotmesos a aquest procés són
(1) els productes i materials per a la construcció
comercialitzats a Catalunya; i (2) els productes
industrials finals comercialitzats a Catalunya.

Tot i els anys que fa des de la seva aprovació, a
finals de 2021, moltes de les promeses de la Llei
16/2017 romanen incomplertes:
Pressupostos de carboni:

A finals de 2021 no s’han fet realitat l’obligació
d’informar sobre la petjada de carboni a les
etiquetes dels productes.

La llei estableix mesurar pressupostos de carboni
màxims i anuals per certs sectors econòmics
contaminants, de manera que la transició
ecològica es planifica concretament per cadascun
d’aquests. Aquests pressupostos havien de ser
pactats abans de finals de 2020, però el termini
ha estat incomplert, principalment per falta de
recursos.

La Taula social pel clima
Segons l’Article 31 de la llei, hauria de ser creat un
òrgan col·legiat adscrit al departament competent
en matèria de canvi climàtic que canalitzi la
participació, la informació i la consulta a les entitats
i organitzacions més representatives del teixit
social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre
les polítiques climàtiques.

Impostos verds:
No s’han posat en marxa dos dels tres impostos
sobre el carboni previstos en l’Article 39 de la Llei.
Aquests són l’impost a les emissions portuàries
de grans vaixells i l’impost sobre les activitats
econòmiques que generen diòxid de carboni.
Segons sembla, tampoc formaran part dels
pressupostos de 2022. Recordem que el 100% de
la recaptació d’aquests dos impostos no establerts
s’ha de destinar a nodrir el Fons Climàtic.

L’objectiu principal d’aquest article seria assegurar
la participació ciutadana en temes climàtics. Es
buscaria representar-hi els agents més interessats
en la temàtica (entitats ecologistes, l’acadèmia,
empreses, sindicats, etc.).
A finals de 2021 encara no s’havia aprovat el
Decret de composició i funcionament de la Taula
social del canvi climàtic, que s’ha aprovat finalment
el 22 de febrer de 2022.86

L’impost que sí que s’ha aprovat i està en marxa és
l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni
dels vehicles de tracció mecànica (creat per la
Llei 5/2017, del 28 de març), impost que només
aporta el 50% de la seva recaptació al Fons
Climàtic (l’altre 50% s’aporta al Fons de patrimoni
natural).8485

Hem de tenir en compte la importància d’aquests
endarreriments, ja que s’interposen a al propòsit
central de la llei catalana, que és fer de Catalunya
un país capdavanter en la investigació i aplicació
de noves tecnologies, i visible en l’àmbit
internacional. Si la llei aprovava el camí autonòmic
cap a la reducció d’emissions de GEH, aquest
objectiu es complica a mesura que no s’apliquen
correctament les seves bases legislatives.

Marcs estratègics
Segons l’Article 30 de la llei, hauria d’estar
ja establert el Marc estratègic de mitigació i
adaptació, que defineix a mitjà i llarg termini de
reducció d’emissions de GEH, però a finals de
2021 no existia encara.

Recordem que els objectius de la llei, a vistes de
2030 i 2050, són entre d’altres:

Petjada de carboni a les etiquetes
84 Fons climàtic per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. (s. f.). gencat.cat. Disponible a: https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Fons-climaticper-mitigar-i-adaptar-se-al-canvi-climatic
85 Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Agència Tributària de Catalunya. (s. f.). gencat.cat. Disponible a: https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/
86 El Govern aprova el Decret de composició i funcionament de la Taula social del canvi climàtic. (s. f.). gencat.cat. Disponible a: https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/Noticia/Taula-Social-CC
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• Aconseguir un 50% de la demanda elèctrica a partir d’energies renovables per l’any
2030
• Cobrir la totalitat de la demanda energètica a
partir d’energies renovables per l’any 2050,
afavorint l’accés a un model econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils
ni nuclears a través de la transició cap a una
economia baixa en carboni.
• Reduir en un 50% la dependència dels combustibles fòssils, especialment dels derivats
del petroli en l’àmbit del transport rodat i dels
ports de mercaderies i esportius en l’horitzó
de l’any 2040.
• Impulsar polítiques d’estalvi i eficiència
energètics, amb el propòsit de reduir el
consum final d’energia almenys un 2% anual
per a arribar com a mínim al 27% l’any 2030,
excloent-ne els usos no energètics.
• Reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs.

Estratègia catalana d’adaptació al
canvi climàtic (ESCACC30)
Un altre endarreriment en matèria climàtica a
Catalunya, és la posada en marxa de l’Estratègia
Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, que
abraçaria el període 2021-2030 (i substitueix
l’antiga estratègia ESCACC 2012-2020). Segons
preveu la Llei de canvi climàtic, l’ESCACC30
esdevindrà el marc estratègic de referència de
l’adaptació al canvi climàtic a Catalunya. Donat
que 2021 era el primer any d’implementació de
l’estratègia, aquesta hauria de ser ja publicada.
Contràriament, però, a 2021 s’ha donat per
acabat tan sols el procés participatiu lligat a la
seva estructuració i el 14 de maig de 2021 es van
presentar de forma pública l’Informe de Resultats
del procés87. A finals de 2021, l’ESCACC30 no ha
estat encara publicada.

87 Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (2021). Procés participatiu per a l’elaboració de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC30), Informe de resultats. Disponible a: https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2605/Informe_ESCACC30_vfinal.pdf
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Mobilitzacions i
principals
reivindicacions del
moviment pel clima

Trobada ‘Recuperem el Futur’ a Can Masdéu, Barcelona				
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procés molt difícil per arribar a les taules de
negociacions.
Evidentment, aquest fet comporta per si mateix
un context injust, on es donen situacions en les
que és possible que les delegacions de certs
països d’Àfrica, Sud Amèrica o Àsia no puguin
portar grans equips negociadors, afectant així
el procés democràtic de la UNFCCC.
De la mateixa manera que els viatges i visats
es compliquen per les persones negociadores,
es reprodueix la mateixa dinàmica per entitats
ecologistes, acadèmiques o activistes que viatgen
a les COP a fer pressió per la justícia climàtica,
reduint així la seva presència tant a dins com fora
la UNFCCC.

La “COP26 Coalition”, una
contracimera als carrers de Glasgow

D’altra banda, la “Coalició COP26” ha aprofitat
la COP26 com un moment d’aprenentatge per a
reforçar el moviment ecologista i per a mobilitzarse darrere de les fortes demandes de justícia
climàtica, donant veu als més afectats (entre ells,
comunitats indígenes i col·lectius del Sud Global)
Concretament, durant el Dia Mundial de l’Acció
per a la Justícia del Clima, es va aconseguir dur a
terme 806 accions per a la justícia climàtica per tot
al món, amb 100 accions al Regne Unit i 150.000
persones prenent els carrers de Glasgow.
15.000 persones van assistir a la contra-cimera de
forma presencial, on es van celebrar més de 200
sessions, que incloïen la interpretació a 11 llengües.

La “Coalició COP26” va ser la contracimera
de la COP26, una coalició de la societat civil
(ONG, entitats, sindicats, xarxes de justícia racial i
immigrant, grups de joves, etc.) mobilitzada a favor
de la justícia climàtica.
La coalició, que va comptar amb molt suport fora
de les parets on hi tenien lloc les negociacions
de la UNFCCC, va aplegar milers de persones,
que basaven el seu esforç principalment en
crear una “cimera popular”, com a contrapartida
a la COP i elaborar espais on la societat civil es
pogués reunir organitzar en un punt focal per als
esdeveniments, la mobilització, l’aprenentatge i
l’estratègia.
Durant la COP26 van mobilitzar-se de forma
massiva en forma de manifestacions i també en
accions descentralitzades, per exigir una política
transformadora.

Segueixen les manifestacions i
vagues mundials pel clima arreu del
Planeta
Durant 2021 s’han organitzat també diverses
marxes i protestes pel clima. En destaquem
especialment la Vaga General pel clima del 24
de setembre de 2021, que ha tingut lloc a més de
1.500 localitats arreu del món, 16 de les quals
eren a l’estat espanyol, comptant amb Barcelona i
Madrid.

“La COP26 es va celebrar en
territori europeu per quart
any consecutiu”
Un dels aspectes principals d’aquesta cimera va
ser, oferir suport, assessorament i informació per al
procés de visats, acords de viatge i allotjament per
als participants de la cimera del Sud Global. Donat
que la COP26 es va celebrar físicament en
territori europeu per quart any consecutiu i que
les restriccions d’entrada al territori han estat
especialment complicades degut a la pandèmia,
les delegacions del Sud Global han patit un

Aquesta manifestació arribava just després que
l’ONU anunciés que la crisi climàtica s’accelerava
després de la pandèmia.
Milers de persones s’han manifestat contra la crisi
climàtica demanant justícia i més ambició en les
polítiques de mitigació, entre d’altres.
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Assemblees
ciutadanes pel
clima
Gràcies a la pressió de moviments socials, entitats
i organitzacions ecologistes, la participació de
les ciutadanes i ciutadans en el procés de presa
de decisions sobre com resoldre la crisi climàtica
està prenent impuls a tot el món, especialment a
Europa. Cada cop es completen més processos de
deliberació ciutadana en el món i molts han estat en
marxa durant 2021.
Se’n destaquen especialment, les assemblees
ciutadanes pel clima de Regne Unit, França, Irlanda i
Escòcia12:

Regne Unit

El 2020, el Regne Unit va preguntar a més de 100
ciutadanes com reduir a 0 les emissions de GEH
per 2050. Es va dedicar més de 355.000 euros
al procés, que ha tingut un resultat de més de 50
recomanacions.

França

França va preguntar a 150 ciutadanes com reduir
les emissions de GEH en un 40% per 2030 seguint
criteris de justícia social. Es van dedicar més de 5
milions d’euros en un procés participatiu de nou
mesos, de 2019 a 2020, que va acabar amb 149
mesures proposades.

Irlanda

Irlanda va demanar al voltant de 100 participants
com fer del país un líder en acció climàtica. Hi van
dedicar un milió i mig d’euros, el procés va durar de
2016 a 2018 i se’n van extreure 13 recomanacions.

Escòcia

Finalment, Escòcia va dedicar 1,4 milions de lliures
en resoldre el dubte sobre com el país havia de
fer front a l’emergència climàtica d’una forma justa
i efectiva. S’hi van dedicar cinc mesos i se’n van
extreure 16 objectius.

A l’Estat espanyol i Catalunya, també hi ha
processos de participació oberts o en fase de
construcció:
•

En l’àmbit estatal, l’11 i 12 de desembre de
2021, ha tingut lloc la 1a sessió de l’Assemblea
Ciutadana pel Clima. L’objectiu principal de
l’assemblea, formada per 100 representants de
la ciutadania espanyola, és establir un diàleg
social sobre les grans qüestions que implica la
transició ecològica, entorn de la pregunta “Una
Espanya més segura i justa davant el canvi
climàtic» Com ho fem?

El resultat hauria de ser un informe de
recomanacions i propostes que es remetrà al
Govern i al Congrés dels diputats per a facilitar la
presa de decisions en matèria de política de crisi
climàtica. El document serà públic i servirà per al
debat a tots els nivells de l’administració i dels actors
de l’economia i la societat.
L’Assemblea Ciutadana pel Clima ha rebut
nombroses crítiques que essencialment es basen
en els següents arguments per demostrar que
l’assemblea no és suficient:
•

•
•

L’assemblea no representa el conjunt de la
ciutadania: les 100 persones participants són
escollides entre un grup preseleccionat usant
d’ham una compensació econòmica.
L’assemblea no fa sorgir debat: Les sessions són
virtuals, fet que desincentiva la discussió real
que hi hauria de tenir lloc.
L’assemblea discuteix temes ambiguus:
Principalment els temes són preguntes com
“com fer d’Espanya un país més segur davant
de la crisi climàtica”, fet que es considera
contraproduent pels resultats del debat.

En l’àmbit català, com explicitat anteriorment, la
“Taula social pel clima” hauria de ser un òrgan
col·legiat adscrit al departament competent
en matèria de canvi climàtic que canalitzi la
participació, la informació i la consulta a les entitats
i organitzacions més representatives del teixit
social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les
polítiques climàtiques.
La creació de la Taula forma part de la Llei Catalana
de Canvi Climàtic (2017) però el retràs en l’aplicació
de la llei ha suposat que fins el 22 de febrer de
2022 no s’hagi aprovat el Decret de composició i
funcionament de la Taula, que encara no s’ha posat
en marxa3.

1 Asamblea ciudadana por el clima. (2021, 26 octubre). ¿Qué es una asamblea ciudadana? Recuperat a 25 de febrer de 2022, de https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/que-es-una-asamblea-ciudadana/
2 Asambleas ciudadanas: el poder de la participación social en la acción climática (2020). CONAMA. http://www.fundacionconama.org/wp-content/uploads/2021/01/Informe-asambleas-climaticas.pdf
54 del canvi climàtic. (s. f.). gencat.cat. Recuperat a 25 de febrer de
3 El Govern aprova el Decret de composició i funcionament de la Taula social
2022, de https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/Noticia/Taula-Social-CC
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A Catalunya, els moviments socials
també mantenen el pols per la
defensa del Planeta

for Future, Greenpeace, Novact, Observatori
del Deute en la Globalització (ODG), Plataforma
per la Qualitat de l’Aire (PQA), Xarxa d’Economia
Solidària (XES), i l’Observatori DESC) han impulsat
esdeveniments ecologistes durant aquest 2021 a
Catalunya, com la trobada “Recuperem el Futur”,
celebrada durant l’estiu a Can Masdeu.

En l’àmbit català, 2021 ha estat un any amb forces
mobilitzacions pel clima, entre les quals destaquen
les mobilitzacions d’aliances com la Xarxa per
la Justícia Climàtica i la Plataforma Zeroport,
de les quals l’Observatori DESC en forma part
juntament amb tots els moviments ecologistes,
ecofeministes i entitats per la justícia climàtica del
país.

Les jornades han servit com a espai d’intercanvi
de creixement, enxarxament i creació d’estratègies
entre diversos moviments catalans que lluiten
per la justícia climàtica. Un espai obert, divers,
interseccional i intergeneracional on parlar de
vides dignes i repensar utopies, que es repetir
durant l’estiu de 2022, com a catalitzador
d’accions estratègiques conjuntes (com la
manifestació del 19-S i altres accions d’incidència
política).

Una de les campanyes més destacades de l’any
ha estat la que s’ha desenvolupat en contra de
l’ampliació de l’Aeroport del Prat de Barcelona.
Una de les manifestacions més multitudinàries de
l’any ha estat, sens dubte, la que es va organitzar
el 19 de setembre contra l’ampliació de l’aeroport.
Des de l’Observatori DESC, vam poder participar
àmpliament en la convocatòria a través dels
organitzadors principals, la Xarxa de Justícia
Climàtica i Zeroport, que juntament amb les
300 entitats ecologistes i veïnals d’arreu de
Catalunya que van sostenir la manifestació, van
poder abraçar la participació de més de 90.000
persones (10.000 persones segons la guàrdia
Urbana).

“Recuperem el Futur” ha estat un èxit dels
col·lectius i entitats que, enmig de la pandèmia,
han aconseguit obrir i democratitzar debats
estratègics de conjunt, combinant formació, debat
i cultura, a través de la força dels feminismes,
sindicalismes combatius, antiracisme, moviments
decolonials, ecologistes, de defensa del territori
i de la solidaritat i tendresa internacional per
avançar i no deixar a ningú enrere.
Espais com aquest han estat fonamentals per
organitzar les estratègies de defensa del clima
al país, per fer incidència política contra grans
moviments especuladors com ara la pretesa
ampliació de l’aeroport, però que també seran
essencials per articular el territori en altres lluites
socials. Un exemple en seria la lluita per aportar
sentit comú enfront de projectes anacrònics com
el de fer uns Jocs Olímpics d’Hivern al Pirineu
l’any 2030 en plena emergència climàtica. La
Plataforma Stop JJOO Hivern 2030 compta amb
el suport de desenes d’entitats, organitzacions i
moviments socials catalans, entres les que, una
vegada més, es troba l’Observatori DESC.

Es va protestar, principalment, perquè l’ampliació
era totalment contrària a les polítiques de crisi
climàtica del govern tant estatal com autonòmic.
El sector de l’aviació és dels més emissors de
GEH del nostre territori, per tant, un augment dels
vols portaria a un retard en la descarbonització de
l’economia i, en conseqüència, un incompliment
dels objectius climàtics i mig i llarg termini. A
més, la construcció d’una ampliació portaria a la
destrossa d’espais naturals que es volen protegir
per la població.
La concentració es va dividir en tres blocs: un
dedicat a la justícia climàtica i la defensa ambiental,
el segon en defensa de les vides dignes, i el
tercer a favor del territori.
De la mateix manera, a nivell català també és
fonamental fer notar que aquesta any diversos
col·lectius de la societat civil catalana organitzada
en la defensa de la justícia climàtica en el si de
plataformes com la Xarxa per la Justícia Climàtica
i Zeroport (entre altres, Acció Ecofeminista,
Animal Rebellion, ClimAcció, Ecologistes en
Acció, Entrepobles, Extinction Rebellion, Fridays

Per Gisela Torrents Monegal
Tècnica de Justícia Climàtica
de l’Observatori DESC
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COVID i patents:
quan la vacunació
desigual esdevé
‘apartheid’
Context: pandèmia, desigualtat i
drets humans

observar un increment de la contractació de
pòlisses privades de salut. De manera paral·lela,
també s’han observat desnonaments sense
alternativa de persones vulnerables i amb
problemes de salut; un dramàtic augment de
l’ansietat, la depressió i els suïcidis entre els
infants i els adolescents; així com mesures
discriminatòries contra les persones no vacunades
en països com Itàlia. Així, durant la pandemia
ha continuat l’increment de la pobresa i la
desigualtat. Per últim, la falta de transparència dels
contractes entre els Estats i les farmacèutiques
ha obstacultizat la fiscalització d’aquestes
contractacions, tot permetent l’exoneració de
responsabilitats de les farmacèutiques en cas
d’efectes inesperats.

Des dels anys 80 amb l’epidèmia del VIH que
no es parlava tant, en tant poc temps, del dret
a la salut, especialment a les nostres societats
europees, on hem viscut durant molt de temps
aïllats de la por a la mort. Arran de la pandèmia
de la COVID-19, hem assistit a una sèrie de
catastròfiques vulneraciones de drets humans,
que tenen el rerefons del dret a la salut, però
afecten a moltes altres dimensions fonamentals de
les nostres vides.
Sense ànim d’esgotar a la lectora, aquestes són
algunes de les afectacions greus sorgides durant
la pandèmia. En primer lloc, es van observar
nombrosos episodis de racisme contra la
comunitat asiàtica, les persones refugiades i les
persones migrants. En segon lloc, es van realitzar
protocols de triatge per a la no derivació ni
hospitalització de les persones grans. A més a
més, les mesures complementàries que s’havien
de posar en marxa van ser del tot ineficaces,
especialment a Catalunya i la Comunitat de Madrid.
Com a resultat, van morir més de de 35.000
persones grans a les residències, sense que fins
el moment existeixin responsabilitat penals i amb
l’arxivament de fins a 129 casos “sense que s’hagi
trucat a testificar als familiars”.

No obstant tot l’anterior, potser una de les
dimensions més cruentes de la pandèmia és la
desigualtat en la distribució mundial de les
vacunes i altres medicaments necessaris per
lluitar contra la COVID-19. Per posar només
algunes xifres, si al gener de 2022 s’havien
administrat més vacunes que el total de població
mundial, el 39,2% de la població encara no havia
rebut cap dosis. De la mateixa manera, mentre
que a Israel ja s’està administrant la quarta dosis a
determinats col·lectius vulnerables, el 90,2% dels
països pobres no n’ha rebut cap. A nivell espanyol,
les xifres de vacunació són del 82% de la població,
front el 11% del continent africà.

En tercer lloc, la pandèmia ha vingut a empitjorar
la situació de col·lapse de l’assistència primària i
el sistema de salut públic. No és estrany, doncs,

Aquestes dades esgarrifoses amaguen un
pensament i unes línies abismals “que divideixen
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l’humà del subhumà, de tal manera que els
principis humans no queden compromesos
per les pràctiques inhumanes”, en paraules de
Boaventura da Sousa88. I si és cert que tenim una
cultura que normalitza els efectes més perversos
d’aquesta desigualtat, afortunadament, encara hi
han situacions que ens retroben amb la capacitat
d’esgarrifar-nos davant l’horror.
Al maig de 2021, a l’Índia es va produir una
d’aquestes escletxes. Després d’una campanya
electoral trumpista per part del Primer Ministre
Narendra Modhi, repleta de negacionisme i
fomentant la celebració de multitudinàries festes
religioses i mítings sense mesures sanitàries, va
esclatar una onada de COVID-19, el país es va
ofegar literalment sense oxigen ni respiradors, i
es van encendre milers de pires funeràries a les
principals metropolis indies.
Aquestes imatges van donar ràpidament la
volta al món i va recordar la falta de solidaritat
internacional. De retruc, es va tornar a posar sobre
la taula una iniciativa oblidada al principi de la
pandèmia. En concret, a l’octubre de 2020, Sudàfrica i l’Índia havien sol·licitat a l’Organització
Mundial del Comerç (OMC) l’exoneració de
la propietat intel·lectual de les vacunes i
medicaments contra la COVID-19. Davant de
la nova situació, al maig de 2021 Sud-àfrica i
l’Índia, amb el suport de desenes de països del
Sud Global, van presentar una nova proposta,
tot limitant l’exoneració de les patents a tres
anys i només en relació als productes sanitaris
i medicaments per a la prevenció, tractament i
contenció del virus.
Davant la terrible situació i el recolzament
parcial del president nord americà Joe Biden
a la proposta89, des del maig de l’any 2021,
l’Observatori DESC va començar a participar
en reunions virtuals organitzades per les
companyes de la Red-DESC i la Global Network
of Movement Lawyers. D’aquestes reunions
ha sorgit una coalició d’entitats, acadèmiques
i advocades de drets humans de tot el món a
favor d’un repartiment equitatiu de les vacunes i
medicaments contra la COVID-1990.

Comprendre la complexitat: patents i
drets humans
Entre les primeres tasques que vàrem tenir com
a col·lectiu va ser la de comprendre un problema
multidimensional, d’escala global i amb infinitat
de matisos. Per una banda, les patents es troben
regulades per l’Acord sobre els Aspectes dels
Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb
el Comerç (ADPIC). Els conflictes i mesures
que puguin afectar aquest règim de propietat
intel·lectual es dirimeixen pels estats membres
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), en
concret, davant del Consell de l’ADPIC.
En aquest sentit, les exencions temporals de
les patents no són cap novetat. De fet, tant els
Acords de l’OMC, com la Declaració de Doha,
adoptada arrel de la crisis de VIH del 2001 a
l’Àfrica subsahariana, reconeixen la necessitat de
flexibilitzar el sistema de patents davant de brots
incontrolats i generalitzats d’una malaltia. Com a
resultat, en l’última dècada s’han adoptat diferents
suspensions que serveixen com a precedent per
l’actual pandèmia91.

“El Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i
Culturals (PIDESC) recull el
dret a la salut, el dret a gaudir dels beneficis del progrés
científic, el dret a gaudir
d’aquests drets sense patir discriminacions, així com
l’obligació dels Estats part a
cooperar internacionalment i
promoure aquests drets”
Per una altra, la falta de vacunació també suposa
un repte d’enormes dimensions per a garantir els
drets humans. En aquest sentit, el 87% de països
que formen part de l’OMC, també són membres

88 Boaventura de Sousa Santos (2006), Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes.
89 La suspensió de patents proposada per l’Administració de Joe Biden es limitaria només a les vacunes, excloent de l’exenció a altres tecnologies i medicaments contra la COVID-19.
90 Aquestes són algunes de les entitats de la coalició: Amnesty International, DeJusticia, Doughty Street Chambers, European Center for
Constitutional and Human Rights Center, Global Network of Movement Lawyers, Human Rights Law Network, INCLO, International Commission of
Jurists, Médecins Sans Frontières, Minority Rights International, Oxfam, ProDESC, Red-DESC, Third World Network.
91 Suspensió de l’article 70.9 ADPIC (WT/L/478); de l’article 3.f) i h) ADPIC (WT/L/540); i dels articles 70.8 i 70.9 ADPIC (WT/L/971).
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del Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals (PIDESC), que recull el dret
a la salut, el dret a gaudir dels beneficis del
progrés científic, el dret a gaudir d’aquests drets
sense patir discriminacions, així com l’obligació
dels Estats part a cooperar internacionalment i
promoure aquests drets92. En la mateixa línea, el
88% dels estats membres de l’OMC també formen
part del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics
(PIDCP), que contenen el dret a la vida i la no
discriminació93.
Davant d’aquesta superposició de drets i
obligacions internacionals, el Comitè de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (Comitè DESC),
òrgan de l’ONU encarregat de supervisar les
obligacions del PIDESC, ha recordat que “els
drets de propietat intel·letual no són drets
humans, sino un producte social, i tenen una
funció social. Així doncs, els Estats parts tenen el
deure d’evitar que els règims jurídics de propietat
intel·lectual i de patents menystinguin el gaudi dels
drets econòmics, socials i culturals”94.
Així mateix, el Comitè DESC ha considerat la
proposta d’exenció temporal de les patents
com una mesura essencial i ha recomanat que
els Estats parts votin favorablement aquesta
mesura davant de l’OMC. De la mateixa manera,
diferents Relators Especials de l’ONU han donat
suport a la proposta per tal de poder garantir la
vacunació universal95. No és d’estranyar, doncs,
que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi
definit les vacunes contra la COVID-19 com un bé
públic mundial.
Tot i que els “lobbies” farmacèutics recorden
l’existència d’altres mecanismes per flexibilitzar el
sistema de patents, com les llicències obligatòries,
el cert és que aquestes vies s’han observat com
a inadequades en un context de pandèmia pels
nombrosos obstacles que presenten. La pressió
judicial contra aquelles empreses que sol·licitin
les llicències obligatòries, la dificultat de sol·licitar
les mateixes a cadascun dels Estats on estigui
inscrita la patent, la burocràcia i les dilacions en els
procediments, són només algunes de les barreres
per utilitzar aquestes vies96.

Com a exemple de l’anterior, al febrer de
2021 Bolívia va notificar a l’OMC la seva
intenció d’importar vacunes mitjançant una
llicència obligatòria, tot signant un acord amb
la farmacèutica canadenca Biolyse. Aquesta
va intentar negociar una llicència voluntària
amb la farmacèutica Johnson&Johnson, però
davant la negativa d’aquesta última, va iniciar
un procediment per aconseguir una llicència
obligatòria de les vacunes contra la COVID-1997.
Gairebé un any més tard, i malgrat les pressions
d’entitats de drets humans i el propi govern bolivià,
el govern de Canadà encara no ha donat resposta
a la petició.

“El ‘nacionalisme de les vacunes’ ha arribat a provocar
no només l’acaparament
de més vacunes de les necessàries, sinó també la donació de vacunes a punt de
caducar”
De la mateixa manera, l’acord entre Pfizer i
Medecines Patent Pool (MPP), que permetrà que
altres companyies produeixin el seu medicament
contra la COVID-19, s’ha criticat per ser un acord
voluntari de llicències molt restrictiu, que tan
sols afecta a 95 països i cobreix el 53% de la
població. Tampoc han funcionat altres mesures
voluntàries de cooperació com el mecanisme
COVAX, que només ha aconseguit subministrar el
5% de les vacunes que s’han administrat al món,
en gran mesura a causa del “nacionalisme de les
vacunes”, que ha arribat a provocar no només
l’acaparament de més vacunes de les necessàries,
sinó també la donació de vacunes a punt de
caducar.
Pel que fa a les negociacions de l’exoneració, la
Comissió Europea i països com Alemanya, Suïssa,
Noruega i Regne Unit segueixen bloquejant
aquesta mesura. De fet, a desembre de 2021
i arrel de l’aparició de la variant Òmicron, es

92 ICJ (2021), ‘Human Rights Obligations of States to not impede the Proposed COVID-19 TRIPS Waiver - Expert Legal Opinion’
93 Idem.
94 Comitè DESC (2021), ‘Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19), la cooperación
internacional y la propiedad intelectual’ (E/C.12/2021/1).
95 Mofokeng, T., De Shutter, O. (2021), y altres, ‘Statement by UN Human Rights Experts Universal access to vaccines is essential for prevention
and containment of COVID-19 around the world’.
96 Médecins Sans Frontières (2021), ‘Compulsory Licenses, the TRIPS Waiver and acces to COVID-19 medical technologies’.
97 Idem.

Dret a la salut - Nota d’opinió

va suspendre la reunió de l’OMC on s’havia
de produir la votació relativa a l’exoneració de
les patents. Tot i que en els últims mesos la
importància d’una vacunació equitativa global per
protegir no tan sols la salut del Sud Global, sinó
també del Nord Global en front de les variants ha
guanyat pes a la societat, part d’aquests Estats
segueixen ferms en la seva posició i, fins i tot,
s’han oposat a que les deliberacions es celebrin
de forma virtual.
			

Incidència de la coalició i la societat
civil
En aquest context, la coalició d’entitats de drets
humans, en la que l’Observatori DESC col·labora,
va presentar diverses iniciatives per contrarestar
el relat de protecció a ultrança del sistema de
patents i els guanys de les farmacèutiques.

“Les farmacèutiques també
tenen obligacions de Drets
Humans”
Una de les primeres accions va ser enviar cartes
a algunes de les principals Relatores Especials de
l’ONU. Com a resposta, a l’octubre de 2021, les
Relatores Especials van enviar 44 cartes als Estats,
les companyies farmacèutiques i organitzacions
com l’OMC i la Comissió Europea, requerint
una acció urgent per aconseguir una vacunació
global equitativa. Tanmateix, van recordar que
les farmacèutiques també tenen obligacions de
drets humans i que les han de tenir presents,
especialment en relació a l’accés desigual i els
preus de les vacunes i els medicaments98.
Per les mateixes dates, la coalició d’entitats va
tenir una trobada al Bonavero Institute of Humans
Rights de l’Universitat d’Oxford, on es van plantejar
les principals vies de litigis estratègics que es
podrien iniciar davant d’aquesta situació. Aquesta
trobada va ser la llavor de moltes de les següents
accions que va dur a terme la coalició.
Una de les més interessants, va ser la presentació
per part d’un seguit d’entitats de la coalició d’una

petició urgent davant del Comitè per a l’Eliminació
de la Discriminació Racial de l’ONU99. Aquesta
petició es va canalitzar a través del procediment
d’urgència, dissenyat per aquells supòsits que
requereixen una acció immediata per prevenir o
limitar vulneraciones greus en casos de patrons de
discriminació racial massius, seriosos o persistents.
Aquest seria el cas de l’actual distribució de
medicaments contra la COVID-19, que podria
descriure’s com un ‘apartheid de les vacunes’,
en paraules de la Directora Executiva de
UNAIDS i Subsecretària General de Nacions
Unides, Winnie Byanyima. Una segregació molt
visible quan s’observen els mapes mundials de
vacunació, on veiem que els països amb major
ratios de vacunació són majoritàriament blancs. És
per aquest motiu que s’al·legaven vulneracions de
la Convenció Internacional sobre l’Eliminació de la
Discriminació Racial per part de les farmacèutiques
i alguns Estats del Nord Global.
De forma similar, la Comissió Internacional de
Juristes, amb contribucions de diferents entitats
com, també, l’Observatori DESC, ha publicat
un informe signat per més de 130 juristes de
prestigi internacional en què es posa de manifest
que el bloqueig a l’exenció constitueix una
vulneració de les obligacions de drets humans
per parts dels Estats. Arran d’aquesta publicació,
personalitats rellevants en la defensa dels drets
humans declaraven que “al prioritzar els interessos
comercials i els beneficis de les companyies
farmacèutiques, i al acumular més vacunes de les
necessàries, els Estats que s’oposen a l’exenció
dels drets de propietat intel·lectual a l’OMC estan
contribuint a que continuïn emmalaltint i morint
persones en els països més pobres”100.
A nivell nacional, membres de la coalició també
han iniciat les primeres accions dirigides a
presentar litigis estratègics contra Alemanya,
Canadà, Noruega i Regne Unit si continuen amb
la persistent oposició contra l’exoneració de les
patents.
Malgrat l’anterior, aquesta pressió encara no
s’ha traduït en un canvi de posicions dels
principals Estats opositors. Ans al contrari, els
obstacles i les dilacions en les negociacions per

98 OHCHR (2021), ‘Information Note: Experts send pharma companies, States, EU and WTO letters calling for urgent action on COVID-19 vaccines’.
99 African Alliance, Center for Economic and Social Rights, el Centro de Estudios Legales y Socailes (CELS), Minority Rights Group, Oxfam International i Treatment Action Campaign.
100 Cepeda, M., Uprimmy, R., et al., Ed.: El País, ‘Los Derechos humanos y los Estados ante la exención de patentes covid’ (02.12.2021).
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part d’aquests Estats sembla una tàctica de fets
consumats, que confia en que amb el transcurs
del temps augmentarà la capacitat de producció i
els nivells de vacunació mundial, tot diluint la crida
per l’exenció de les patents. A més, també confien
en que si s’acaba aprovant la mesura, aquesta
estarà geogràficament limitada als països africans
o exclouran competidors com l’Índia i la Xina.

El fals optimisme, l’optimisme i la
perspectiva nacional
En aquesta batalla pel relat sobre les patents i
els drets humans també hi ha espai per diferents
formes d’optimisme. Per una banda, després de
l’onada d’Òmicron que ha patit Europa, s’ha difós
una espècie de fals optimisme que sosté que
d’ara en endavant les noves variants seran menys
letals. En aquest sentit, en els darrers mesos s’ha
observat com la falta de vacunació en països
africans amb altes taxes de població sense accés
als antivirals contra la VIH, ha generat nombroses
mutacions de la COVID-19 que, afortunadament,
no s’han propagat. Aquesta interseccionalitat
entre la falta de vacunació contra la COVID-19
i la cronificació de reptes sanitaris, demostra la
importància d’una reforma profunda del sistema de
salud global.
Per una altra, existeixen motius per ser tímidament
optimistes. En primer lloc, la vacunació contra
la COVID-19 ha sigut la més ràpida de tota
la història. En segon lloc, el Centre per al
Desenvolupament de Vacunes de l’Hospital
Infantil de Texas ha desenvolupat una vacuna
barata, fàcil de fabricar i lliure de patents, el
que podria permetre un canvi de paradigma per a
descolontizar i localitzar la capacitat de producció
de les vacunes. En tercer lloc, s’està negociant
en el context de l’OMS un acord internacional
per millorar la prevenció i la lluita contra futures
pandèmies, que pot servir com a marc per a una
cooperació internacional respectuosa amb els
drets humans.
En relació al paper de l’Estat espanyol, el
Govern espanyol ha declarat en nombroses
ocasions que la propietat intel·lectual no pot
constituir un obstacle per a garantir un accés
equitatiu de les vacunes, així com que és urgent
arribar a un consens per a l’aprovació de la

mesura101. Aquestes paraules s’han traduït en fets,
donat que el Consell Nacional d’Investigacions
Científiques (CSIC) ha arribat a un acord amb l’OMS
i la MPP per garantir una llicència no exclusiva
i transparent sobre un test serològic propi, tot
apostant per un model de ciència oberta. En
aquest sentit, el CSIC està duent a terme fins a 3
projectes de vacunes contra la COVID-19. En cas
de que s’acabin aprovant per part de les autoritats
competents, el Govern espanyol tindrà una gran
oportunitat per demostrar la seva coherència i
alliberar la patent.
				

Conclusions: Què ens exigeix
fer, urgentment, aquest context
d’apartheid de les vacunes?
Amb l’arribada de la COVID-19 hem observat
una sèrie de catastròfiques vulneracions de
drets humans. Una de les més greus ha estat la
vacunació desigual a nivell mundial, un apartheid
de les vacunes que ha impactat de manera
especial al continent africà. Mentre es duplicaven
les fortunes dels deu homes més rics del món i
es deterioraven les condicions econòmiques de
la resta de la població, les farmacèutiques han
obtingut uns beneficis astronòmics.
Aquesta realitat ha estat fortament denunciada
per la societat civil i les expertes en drets humans
que han recordat que “els drets de propietat
intel·lectual no són drets humans, sinó un producte
social, i tenen una funció social”102. En aquest
sentit, des de l’Observatori DESC s’ha denunciat
que l’oposició a l’exoneració de les patents
en els pitjors moments de la pandèmia és una
vulneració greu dels drets humans per la seva
afectació no només sobre el dret a la vida i el
dret a la salut de les comunitats, sinó també una
vulneració dels seus drets econòmics, socials i
culturals (els DESC), al posposar forçosament una
recuperació econòmica adequada.
Serà imprescindible observar, rigorosament,
les respostes dels mecanismes de l’ONU i els
tribunals nacionals utilitzats per denunciar aquest
atac contra la salut global. De la seva resposta
se’n deduirà la capacitat del sistema de drets
humans per fer front a vulneracions sistèmiques,
amb responsabilitats extraterritorials i on juguen un
paper fonamental les empreses farmacèutiques.

101 Representación Permanente de España ante la Oficina de la ONU y otros mecanismos internacionales de Ginebra (2021), ‘Respuesta a la
Comunicación Conjunta de los Procedimientos Especiales OL ESP 5/2021’; La Moncloa (2021), ‘Vaccines for All. Spanish Non-paper’.
102 Comitè DESC (2021).
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“Un model de salut global
basat en una veritable cooperació, que no confongui la
solidaritat amb la caritat, i on
els Estats del Nord Global i
les companyies farmacèutiques respectin i promoguin,
realment, els drets humans”
De la mateixa manera, i tot i que entre ambdues
posicions existeixen desenes de matisos, el
sentit de l’acord final sobre l’exenció pot donar lloc
a dues respostes ben diferents. Per una banda, pot
reforçar i legitimar un sistema d’innovació científica
guiat pel benefici privat per sobre del benefici
comú, on l’estímul de la creació científica continuï
sent l’obtenció de patents que permetin crear
monopolis i vendre els mateixos medicaments
que salven vides als millors postors. O en paraules
del propi Director General de l’OMS, Tedros
Adhanom, un sistema de companyies i països
que “pensen que els pobres del món han de
conformar-se amb les sobres”103.
Per una altra, la decisió pot servir per a iniciar
un incipient model de salut global basat en
una veritable cooperació, que no confongui la
solidaritat amb la caritat, i on els Estats del Nord
Global i les companyies farmacèutiques respectin
i promoguin, realment, els drets humans. Per
exemple, mitjançant la modificació del sistema
de propietat intel·lectual o concebint el sector
farmacèutic com un servei d’interès general
susceptible de tenir obligacions concretes envers
els països més pobres.
Afortunada o desafortundament, la decisió no
només servirà de precedent per a les futures
pandèmies, sinó que marcarà la línea per
futures crisis globals com l’energètica o la
climàtica. Com hem dit durant tots aquesta mesos
de campanya, “Esperem que el seu desenllaç no
sigui un reflex de la COP26 de Glasgow, perquè
com a espècie no ens podem permetre el luxe
de continuar confinant la nostra ètica i confiant la
nostra supervivència a declaracions buides”.

Per Miguel Ruiz
Advocat del Programa de Promoció de la
No Discriminació Residencial de les
Persones Immigrants de l’Associació Provivienda;
col·laborador de l’Observatori DESC
i membre de la Global Network of Movement
Lawyers

103 OMS (2021), ‘Palabras de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 del 8 de septiembre de 2021’.

Apunt de tancament

Una mirada endavant

Si 2020 va ser l’any de la pandèmia mundial de
Coronavirus, 2021 no ha estat menys remarcable.
L’any començava amb l’anomenat “assalt al Capitoli”,
als Estats Units, quan Trump havia de deixar el
poder. La borrasca “Filomena” i l’erupció del volcà
de la Palma han reafirmat la importància de la
lluita climàtica. I, per descomptat, la COVID-19 ha
continuat soscavant els dèbils ciments dels Estats
de benestar, segant vides, minant la salut mental,
destruint llocs de treball i fent perillar el sistema de
salut. Com sempre diem, és en temps de crisi quan
més evident es fa que els drets econòmics, socials,
culturals i ambientals, els DESCA, són Drets Humans
essencials per al conjunt de la població. Dret al
treball, dret a un salari digne, seguretat social, atur,
habitatge, alimentació saludable, energia, aigua
com a bé comú, educació pública i de qualitat,
dret a un ambient net, sa i sostenible –aquest últim
no reconegut al Consell de Drets Humans de les
Nacions Unides fins aquest any 2021!–, dret a una
salut (física i mental) pública i universal, drets culturals
i científics com són el dret a l’accés a la vida cultural
i a gaudir, tots i totes per igual, dels beneficis del
progrés científic... Són drets imprescindibles per
garantir una vida digna.

els Estats per violacions de drets. Aparentment, una
oportunitat de cara a l’exigibilitat dels drets al nostre
territori, com ja s’ha vist en les múltiples mesures
cautelars que ha dictat el Comitè DESC per aturar
desnonaments i en les set “condemnes” de
Nacions Unides a Espanya per vulneració del dret
a l’habitatge. Tanmateix, les reticències del poder
judicial espanyol en aplicar el Dret Internacional
dels Drets Humans, els dèbils avenços del govern i
la multitud de comunicacions emeses per persones
amb problemes d’habitatge han abocat el Comitè
a modificar el sistema de queixes a nivell mundial,
amb el perill de restringir-ne l’abast.
Ara bé, malgrat encara estem lluny d’assolir-lo, el
Pacte compleix ja cinquanta-cinc anys i cal anar
adaptant-lo a les noves realitats, com per exemple
amb les observacions generals sobre dret a la
ciència o sobre dret a la terra. Així doncs, avui més
que mai, cal una mirada àmplia i oberta a legislar
sobre nous drets emergents propis del context
actual com poden ser els drets de la naturalesa, la
biodiversitat i totes les espècies, o bé una renda
bàsica universal o renda de cures, una mort digna,
dret a migrar, dret a internet o el dret a la ciutat, que
“serà rural o no serà”, la revolució dels peatons, els
carrils bici i els horts urbans. Constitucions avançades
com les de Bolívia o l’Equador ja incorporen alguns
d’aquests drets. La nova Constitució de Xile que
s’ha d’aprovar aquest 2022 de ben segur que
n’inclourà alguns que, avui, a cap constitucionalista
se li passarien per alt.

Quan reclamem posar la vida al centre, en definitiva,
estem exigint posar els DESCA al centre i garantirlos per a totes les persones, a tots els racons del
planeta, com emana del Pacte Internacional dels
Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) de 1966
(ratificat avui dia per la majoria de països del món,
amb la sonada excepció dels EUA per no acceptar
la sanitat pública universal). L’Estat espanyol, per
cert, va ser un dels primers Estats en adoptar el
seu Protocol Facultatiu, el qual permet denunciar

En aquest primer Anuari de Drets Socials de
l’Observatori DESC, però, tan sols hem pretès
detenir-nos en tres drets socials que han estat
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centrals aquest 2021. D’una banda, les lluites per
un de tan primordial com el dret a l’habitatge digne.
De l’altra, les lluites per una de les reivindicacions
més globals del moment, amb un fort lideratge
dels i les joves, com és la justícia climàtica. Així
doncs, l’emergència habitacional i la climàtica, dos
dels àmbits de recerca en què hem esmerçat més
energies durant aquest any, s’han entrellaçat en
aquesta primera edició de l’Anuari de Drets Socials.
En tercer lloc, hem volgut reflexionar sobre el dret a
la salut, ja que el context de pandèmia ha deixat en
evidència un ordre internacional on encara prevalen
els drets patrimonials (les patents, en aquest cas)
per sobre dels drets socials, la vida.

És precisament per això, perquè el camí ha estat
dibuixat, tant en habitatge com en drets ambientals,
que aconseguir l’exigibilitat real i compliment dels
drets és l’objectiu immediat. Els moviments socials
i les organitzacions de la societat civil han dut als
Parlaments les propostes legislatives que permetrien
acabar amb els desnonaments, els infrahabitatges
i l’especulació amb l’habitatge per part dels fons
voltors. Les xarxes i aliances ecologistes ja han fet
palesa la inviabilitat d’un model energètic basat en
els combustibles fòssils i de com de contraproduents
poden ser macroprojectes d’ampliació d’aeroports
o els JJOO d’Hivern al Pirineu, que seran el proper
embat aquest 2022. L’ambició de fer complir els
drets més avançats la tenim. Les alternatives les
coneixem. El repte és prendre’s seriosament els
compromisos en matèria de drets i aconseguir que
el poder polític i judicial apliquin el dret internacional
dels drets humans.

En l’àmbit de l’habitatge hem vist avenços
aconseguits aquest any en matèria legislativa
com els primers fruits de la històrica Llei catalana
de control de preus de lloguer –ara declarada
inconstitucional pel TC–, les moratòries de
desnonaments o l’impuls definitiu de la nova Llei
antidesnonaments promoguda pel Grup Promotor
de la ILP 24/2015 que l’Observatori DESC integrem
amb la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica
culminada al Parlament el 23 de febrer de 2022.
Ara bé, també hem viscut un estira-i-arronsa per fer,
per primera vegada, una Llei d’Habitatge a nivell de
l’Estat. Una llei que es troba en període d’esmenes
al Congrés dels Diputats a data de tancament
d’aquest Anuari.

Per tot això, és prioritari co-responsabilitzar els Estats
i el sector privat del compliment dels drets humans
i la garantia dels DESCA. És en aquest sentit que
les Nacions Unides mira de concretar, finalment,
un Tractat Vinculant d’Empreses Transnacionals i
Drets Humans que obri la possibilitat de denunciar
i sancionar les multinacionals extractivistes que
provoquin vessaments de cru al Perú, fons voltor
estatunidencs que acaparin pisos a la ciutat de
Barcelona fent-ne escalar els preus, o grans
empreses tèxtils que s’aprofitin del “dumping
social”104 i explotin les treballadores de països neocolonitzats per omplir els centres comercials de mig
món amb roba de baixa qualitat.

En l’àmbit del que podríem anomenar el dret a la
justícia climàtica hem observat com la COP26,
malgrat els obstacles i limitacions, i el fet que es va
tornar a celebrar a Europa per quart any consecutiu
(afeblint la seva representativitat democràtica), ha
aconseguit tancar els últims serrells dels Acords
de París. És a dir, les bases estan assentades i el
camí (possible) cap a una reversió de l’escalfament
global està traçat. Ara és el moment de la pressió
social als carrers per fer complir als Governs
aquests acords. Com hem viscut al nostre territori,
aliances com la Xarxa per la Justícia Climàtica i la
plataforma Zeroport, de les quals l’Observatori
DESC en formem part, han aconseguit, a través de
grans mobilitzacions com la del 19 de setembre,
aturar l’ampliació de l’aeroport, per exemple.

En definitiva, en un context de precarietat i incertesa
com l’actual, de ben segur que la defensa dels
drets econòmics serà clau. Després d’anys de
lluita, el 2021 s’ha aprovat, si bé no sense crítiques,
l’anomenada “llei rider”, amb la voluntat de regular
les relacions contractuals de les plataformes de
repartiment, com ara Glovo o Deliveroo105. En termes
més generals, la reforma laboral ha estat posada a
debat, amb una aprovació final el febrer de 2022 no
exempta de polèmica. Així doncs, és cada cop més
evident que cal replantejar-se el model econòmic
actual. L’aposta per l’economia social i solidària i

104 Pràctiques empresarials que redueixen al màxim els costos laborals a costa de la protecció de les persones treballadores i de vulnerar-ne
els seus Drets Humans.
105 En parlem amb experts sobre la temàtica aquí: https://observatoridesc.org/ca/fenomen-uberitzacio-l-extensio-del-model-l-organitzacio-resistencies-relatoria-grup-focal
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la contractació pública respectuosa amb els drets
humans i ambientals106 són horitzons cap als quals
cal avançar a major velocitat. El repte dels propers
anys serà dilucidar com podem superar el model
de creixement il·limitat i devastador. Esperem que el
proper Anuari en pugui donar detalls.
Cada vegada, les Administracions públiques
hauran d’enfortir més els seus mecanismes garants
de drets. A més, és hora que els Estats assumeixin
la seva responsabilitat en fer complir els Drets
Humans a totes les empreses, per tal d’acabar,
d’una vegada per totes, amb les relacions
econòmiques neo-colonials. Precisament per
empènyer en la mateixa direcció que el Tractat
Vinculant de les Nacions Unides, el Parlament de
Catalunya tramitarà, enguany, la que ha de ser
la definitiva (després de dos intents frustrats) Llei
de creació del Centre Català d’Empresa i Drets
Humans, per monitoritzar i sancionar les empreses
catalanes que vulnerin Drets Humans arreu del
Planeta, excloent-les de la contractació pública o
d’altres fonts de finançament públic.
En temps de crisis superposades com l’actual –
crisi econòmica, crisi sanitària, crisi energètica,
crisi climàtica– reivindicar, promoure i assegurar
l’exigibilitat de tots aquests Drets Humans que,
generalment, resumim com a drets socials, és
urgent. Creiem que poden esdevenir, també, una
primera barrera al feixisme. Aquesta tasca, la de
monitoritzar el compliment i garantia d’aquests
drets és la que, modestament, intentem fer des de
l’Observatori DESC des de fa gairebé 25 anys. I la
seguirem fent.

Per Irene Escorihuela Blasco
Directora de l’Observatori DESC
i Oriol Moya Cànovas
Tècnic de comunicació
de l’Observatori DESC

106 Podeu examinar les nostres publicacions al respecte a: https://observatoridesc.org/ca/contractacio-publica-amb-drets-socials-ambientals-i-perspectiva-generei http://observatoridesc.org/ca/radiografia-i-impacte-contractacio-publica-catalana-drets-humans.
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