
Guia de Recursos
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Per a sobreviure al laberint immobiliari
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44 ..  DD ee ff ee nn ss aa  ll ee gg aa ll  
ii  dd ee nn uu nn cc ii aa  pp úú bb ll ii cc aa

-Assesorar-se legalment 
i denunciar judicialment
PPààgg..1100

-Denunciar publicament i defen-
sarse col·lectivament
PPààgg..1111

Aquesta guia és el resultat

de cursos d’autoformació

realitzats pel Taller contra la

Violència Immobiliària i

Urbanística i la Coordinadora

contra l’Especulació del

Raval en col•laboració amb

advocats especialitzats en

temes d’habitatge i el web

www.el-refugioesjo.net. Al

mateix temps recull les

experiències d’assessora-

ment de llogaters que amb-

dós grups han realitzat al

Raval i el Casc Antic de

Barcelona

IInnttrroodduucccciióó

-Motius pels quals un propietari pot sol•licitar
el desnonament/desallotjament d’un llogater
-Desnonaments pel falta de pagament
PPààgg ..33

- Les subrogacions en la LAU de 1994
- Defensa legal en judicis per desnonament
PPààgg..44

-Finalització del lloguer
-Què heu de fer quan us deixen de cobrar el lloguer
PPààgg ..55

11 ..  AA ll qq uu ii ll ee rr ee ss  yy  dd ee ss aa hh uu cc ii oo ss

-Com demanar-li informació a l’administració
-El Registre de la Propietat
PPaagg..66

-Situació administrativa [Generalitat]
-Situació administrativa [Ajuntament]
PPààgg..77

22 ..  LL ’’ ee ss tt aa tt  ll ee gg aa ll  dd ee  ll aa  ff ii nn cc aa
33 ..  LL ’’ ee ss tt aa tt  dd ee  ll ’’ ee dd ii ff ii cc ii

-Conèixer l'estat d'un edifici o bé denunciar-ne
el mal estat a l'administració
PPààgg..88

-L’expedient de ruïna
PPààgg..99

La Guia està organitzada en fitxes que tracten un ampli ventall de temes. Per exemple: què es pot fer en el cas d’una ame-
naça de desnonament, com s’ha de consignar el lloguer quan el propietari deixa de cobrar-lo, què es pot fer quan finalitza el
contracte, on cal adreçar-se per denunciar qualsevol irregularitat, a qui cal recórrer per defensar-se col•lectivament contra
els abusos del propietari d’una finca, etc.

La publicació d’aquesta guia persegueix un doble objectiu. Primer: facilitar una sèrie de recursos als llogaters amenaçats per
l’avarícia dels propietaris de les seves finques. Segon: socialitzar els coneixements adquirits amb altres grups, col•lectius i
associacions veïnals que combaten l’especulació i la indefensió generalitzada dels llogaters. 
Al mateix temps hem d’advertir que la Guia com a tal no pot ser més que un primer ajut individual contra les accions legals
i il•legals que porten a terme els propietaris per augmentar els seus rèdits i/o per desfer-se dels seus llogaters. Un primer
ajut individual que possiblement no podrà substituir la consulta a un advocat especialitzat.

Tot i així, el problema principal amb què ens enfrontem és el marc legal que estableix l’actual Llei d’Arrendaments Urbans
(LAU). Es tracta d’una legalitat que deixa indefensos els llogaters en els punts més essencials de la seva situació: en la res-
tricció de la durada del contracte i en la llibertat absoluta del propietari de fixar l’import del lloguer que vulgui. Són aquests
dos factors, l’extrema provisionalitat contractual dels llogaters, amb la inestabilitat que comporta, i l’absència de cap fre a
l’increment dels lloguers, els que han convertit el mercat del lloguer a l’Estat espanyol en un àmbit marcat per la irracionali-
tat i la precarietat. Par rematar el quadre, les immobiliàries i els seus lobbies estan pressionant el Govern central perquè la
durada dels contractes de lloguer es redueixi a 3 anys i el mateix govern “socialista” ha aprovat la institució de judicis ràpids
per a desnonaments. 

Davant d’aquest realitat l’única sortida possible és/només hi ha lloc per a la desobediència civil col•lectiva a l’esmentada LAU,
amb l’objectiu d’aconseguir una reforma profunda que faci efectiu el dret a un habitatge digne i estable de lloguer. Si bé la
present Guia ofereix uns primers recursos per començar a obrir el camí de la desobediència, la seva ampliació i extensió és
una tasca de tots i totes. 

ÍndexÍndex



11..   LLlloogguueerrss ii ddeessnnoonnaammeennttss

el desnonament/desallotjament d’un llogater

1. Pel venciment del termini de la
durada del contracte de lloguer. 
En la nostra legislació, el termini
mínim de la durada d’un contrac-
te de lloguer es fixa en funció de
l’any en què es va fer el contracte
(ja que conviuen lleis diferents
per a cada cas).

2. Per incompliment de pactes
establerts al contracte

3. Per impagament de la renda
mensual o de qualsevol de les
quantitats que corresponguin o
hagi assumit el llogater contrac-
tualment

4. Pel sotsarrendament (rello-
guer) o la cessió no consentits. El
titular del contracte no pot
“cedir” l’arrendament a una altra
persona sense el permís escrit de
la propietat.

5. Per haver causat danys inten-
cionats a l’habitatge.

6. Per la realització d’obres no
consentides.
El llogater no pot realitzar
sense permís del propietari
obres que modifiquin la confi-

guració de l’habitatge (tirar
envans, tancar galeries…) o que
en disminueixin la seguretat o
estabilitat. És aconsellable
demanar permís per escrit al
propietari per a la realització
d’obres en general.
A més a més, la llei estableix
que el propietari està obligat a
realitzar totes les reparacions
que siguin necessàries per con-
servar l’habitatge en les degudes
condicions d’habitabilitat (sense

que això li doni dret a elevar la
renda en el cas dels contractes
firmats posteriorment a l’1 de
gener del 1995). Si l’obra durés
més de 20 dies, la renda s’hauria
de disminuir en proporció a la
part de l’habitatge de la qual es
vegi privat el llogater. Si la repa-
ració és urgent, el llogater pot
fer-la pel seu compte, després
d’haver-l’hi comunicat al propie-
tari, i, després, pot reclamar-li
l’import de la reparació.

D’altra banda, cal tenir en comp-
te que el fet que el pis es trobi
en males condicions per la no
realització de les obres de man-
teniment necessàries no justifi-
ca el fet de deixar de pagar la
renda, ja que legalment són
qüestions independents; cal
seguir pagant-la i acudir a un
advocat que s’encarregui de pre-
sentar la corresponent demanda
al jutjat demanant que s’obligui
el propietari a fer les obres.

7. Per la realització d’activitats
perilloses, molestes, il•lícites,
etc., a l’habitatge.

8. Quan ni el titular ni la seva
família resideixin a l’habitatge:
els tribunals acostumen a fixar
un termini de més de sis mesos
d’abandonament per decretar el
desnonament

9. Per la declaració ferma de
ruïna acordada per l’autoritat
competent (Ajuntament)

- La Llei d’enjudiciament civil
1/2000 de 7 de gener (LEC) esta-
bleix que el llogater podrà conti-
nuar en l’arrendament si quan rep
la demanda de desnonament paga
TOTES les quantitats que deu (tant
les que se li reclamen a la deman-
da com els mesos que degui en el
moment en què faci el pagament).
Legalment aquest supòsit s’anome-
na “enervació del desnonament”.
Perquè un llogater tingui dret a
enervar el desnonament s’han de
donar les circumstàncies següents:

a)  Que sigui la primera vegada
que enerva el desnonament (és a

Desnonaments per falta de pagament

dir, que no hagi utilitzat mai aques-
ta forma de pagament dels deutes
del pis).

b) Que el propietari no hagi
requerit al llogater el pagament
del deute abans d’interposar la
demanda: la llei diu que si el pro-
pietari t’ha requerit de manera
fefaent (per carta certificada,
burofax, notari, etc.) el pagament
del deute amb, com a mínim, dos
mesos d’antelació a la presenta-
ció de la demanda, el desnona-
ment NO es podrà enervar… és a
dir, que aleshores el desallotja-
ment es produirà encara que

sigui la primera vegada que et
porten a judici.

En resum, si és la primera vegada
que et volen desnonar per falta de
pagament i no has rebut cap escrit
reclamant-te el deute abans que
t’hagin interposat la demanda,
pots parar el desnonament diposi-
tant les quantitats al Jutjat (t’has
de personar al Jutjat i allà et dona-
ran un número de compte on
podràs dipositar els diners).
També ho pots fer amb un Notari,
però és més segur a través del
Jutjat. En cas que no tinguis dret a

la justícia gratuïta, després també
hauràs de pagar les costes del
Judici (els honoraris de l’advocat i
el procurador).
D’altra banda, la Llei diu que el
propietari podrà manifestar en la
demanda que “perdona” una part o
tot el deute reclamat a canvi que el
llogater abandoni vountàriament
l’habitatge en un termini que no
podrà ser inferior a un mes des que
se li hagi notificat la demanda.
Cal tenir en compte que la LEC diu
que si el llogater demandat NO es
persona al Judici, el desnonament
s’acordarà sense cap més tràmit.

Motius pels quals un propietari pot sol•licitar 
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vol dir que, a efectes legals,
et donen per notificat enca-
ra que tu no te n’hagis assa-
bentat (igual que amb les
multes de circulació).

- Si un propietari deixa de
cobrar-te el lloguer, t’has de
“posar en marxa” immedia-
tament. 
És important que intentis
fer el pagament del lloguer
mitjançant un gir telegràfic
a Correus. Si, tot i així, el
propietari no vol acceptar-
te’l, hauràs d’iniciar un pro-
cediment judicial de consig-
nació de rendes (acut al
SOJ a informar-te: allà et
donaran els impresos per
fer-ho). L’expedient de con-
signació suposa que cada

És aconsellable acudir a un
advocat de confiança, però
si no coneixes ningú i no
tens recursos econòmics
per contractar un advocat,
tan bon punt hagis rebut la
demanda t’has de personar
pel matí amb el teu DNI al
Servei d’Orientació Jurídica
(SOJ) de la teva ciutat (pots
aconseguir-ne l’adreça tru-
cant al Col•legi d’Advocats
i dient que necessites un
advocat d’ofici). El mateix
dia que sol•licitis l’as-
sistència jurídica gratuïta,
t’hauràs de personar al
Jutjat i dur un paper d’a-
quest Servei que acrediti
que has demanat un advo-
cat d’ofici, ja que el Jutjat

Es pot subrogar a favor de:
•Cònjuge (o parella de fet), fins que es mori. 
•Fills amb dos anys de convivència: tenen dret a dos anys més de contracte.
Si el fill és minusvàlid (+ del 65%),* fins que es mori. Només es pot subrogar
a favor d’una persona. Això ho pot acordar la família i subrogar a la persona
que més convingui; si no, se subroga en el següent ordre: primer al cònjuge,
en segon lloc als ascendents de més de 70 anys, en tercer lloc als descendents,
en quart lloc als ascendents de menys de 70 anys i en cinquè als germans.
•Ascendents amb 3 anys de convivència, fins que es morin. 
•En morir el cònjuge subrogat, hi podrà haver una 2ª subrogació a favor dels
fills, d’una durada de 2 anys o fins que compleixin 25 anys. Si el fill és
minusvàlid (+ del 65%),* fins que es mori.

Les subrogacions a la LAU de 1994 [Es plantegen en contractes celebrats abans del 9 de maig de 1985]

té l’obligació de paralitzar
el procediment judicial fins
que te’n designin un. Per
assignar-te l’advocat d’ofici
et demanaran tota una
sèrie de documents que
hauràs de portar al SOJ.

És molt important que com-
pleixis tots els tràmits d’en-
trega de paperassa i que
acudeixis a les cites del
SOJ. Tingues en compte
que has de recollir totes les
notificacions que t’arribin
al teu domicili, ja que la
Llei estableix que si se t’in-
tenta notificar dues vega-
des un document i no vas a
recollir-lo, la decisió judi-
cial es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província. Això

Es pot subrogar a favor de:

•Cònjuge (o parella de fet), fins que es mori.
•Fills amb dos anys de convivència: tenen dret a dos
anys més de contracte o fins que compleixin 25 anys.
Si el fill és minusvàlid (+ del 65%),* fins que es mori.

En subrogacions a favor dels fills (tant si
s’ha produït la subrogació primera abans
o després de l’entrada en vigor de la llei),
si el fill té més de 65 anys en el moment
de la subrogació o cobra una pensió de
jubilació o d’invalidesa absoluta, o gran
invalidesa, tindrà dret a quedar-se a la
casa fins que es mori.

*Cal diferenciar la invalidesa total permanent i la invali-
desa absoluta o gran invalidesa. Per a les subrogacions,

només val la segona. El grau de minusvalidesa superior al
65% s’ha de tramitar a l’oficina corresponent de Benestar

I. Subrogació DESPRÉS de l’entrada en vigor
de la Llei (1-12-1995) II. Subrogación ANTES de la entrada en vigor

de la ley (antes del 1-12-1995)
III. Subrogaciones producidas
entre el 1-12-1995 y el 1-12-2005

Social (a Ciutat Vella, per exemple, al c/ Sant Pau, núm. 46).
La persona afectada ha de presentar fotocòpia del seu DNI
i original i fotocòpia de tots els informes mèdics que tingui.
Ha de comunicar que té un problema amb l’arrendament i

que necessita tenir al més aviat possible un certificat del
grau d’invalidesa que pateix. Per si el grau d’invalidesa falla,
convé que la persona afectada s’apunti de seguida a les llis-
tes de sol•licitud d’un pis de protecció oficial.

AA ll’’hhoorraa ddee ddeeffeennssaarr--ssee dd’’uunn ddeessnnoonnaa--
mmeenntt ééss iimmpprreesscciinnddiibbllee ccoommppttaarr aammbb
ll’’aasssseessssoorraammeenntt dd’’uunn aaddvvooccaatt;; ttaann
bboonn ppuunntt tt’’aarrrriibbii llaa ddeemmaannddaa,, ddeemmaannaa
aajjuutt ddee sseegguuiiddaa ((ttiinngguueess eenn ccoommppttee
qquuee eell tteerrmmiinnii ppeerr rreeccóórrrreerr qquuaallsseevvooll
ddeecciissiióó jjuuddiicciiaall ééss ddee cciinncc ddiieess vvààlliiddss
ddeess qquuee ssee’’tt nnoottiiffiiccaa aaqquueessttaa ddeecciissiióó))

mes hauràs de fer un gir i,
si el propietari no te’l
cobra, dipositar l’import del
lloguer al Jutjat. Amb
aquest tràmit evitaràs que
el propietari intenti desno-
nar-te del pis amb una
maniobra bruta al•legant
una falta de pagament del
lloguer falsa.

- Actualment a Correus hi
ha el sistema de burofax,
que serveix per notificar
qualsevol tipus d’incidència
al propietari (obres
necessàries, danys a l’habi-
tatge, etc.).
Abans aquesta notificació
es feia mitjançant Notari,
però el burofax és barat i té
el mateix valor legal.

en judicis per desnonament
Defensa legal 
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1) Tots els contractes signats abans de l’1 de
maig del 1985 són indefinits i només poden
ser rescindits si es dóna algun dels supòsits
recollits a la fitxa sobre  desnonaments. 

2) En tots els contractes signats entre l’1 de
maig del 1985 i el 31 de desembre del 1994
(contractes Boyer) la pròrroga forçosa
queda suprimida, tret que s’hagi establert
expressament en el contracte que està
sotmès a la pròrroga forçosa.   
En tot cas, això no vol dir que en aquesta
mena de contractes tot estigui permès, ja
que poden donar-se circumstàncies que per-
metin allargar-ne la durada; per exemple,
quan la notificació de la finalització s’hagi
enviat fora de termini.
En el cas d’una hipotètica finalització dels
contractes recollits en els punts 1 i 2, s’ha
de consultar sempre un advocat per aclarir
les circumstàncies concretes.

3) Tots els contractes signats a partir de l’1 de
gener del 1995 tenen la durada que hagin acor-
dat les dues parts, però, en tot cas, han de tenir
una durada mínima de 5 anys. És a dir, si al con-
tracte figura una durada inferior a 5 anys (o
cap), l’arrendador no podrà rescindir el contrac-
te fins que no hagin passat els cinc anys.

4) Si han passat com a mínim 5 anys de con-
tracte i cap dels contractants manifesta la
voluntat de donar-lo per acabat amb un mes
d’antelació a la data prevista, l’arrenda-
ment es prorroga obligatòriament per a l’a-
rrendador fins un màxim de tres anys. 

5) Si han passat com a mínim 5 anys de
contracte i l’arrendador comunica al lloga-
ter de manera fefaent (per carta certifica-
da, burofax o notari; si no li ha arribat per
una d’aquestes vies, l’inquilí negar l’e-
xistència de la notificació) amb un mes
d’antelació la finalització del contracte, el
llogater està obligat per llei a deixar el pis.

No obstant, tenint en compte la situació
actual del pisos de lloguer i els seus preus,
cal plantejar-se:

a) Parlar amb el propietari per veure què
pretén. Potser hi ha un marge de negocia-
ció, ja que sovint els propietaris/administra-
dors de finca juguen fort per treure el
màxim profit del pis, però com que no
saben amb què es trobaran en cas d’un nou
arrendament, a vegades rebaixen les seves
exigències (de preu…).

b) Allargar al màxim l’estada al pis. Si el
llogater, per motius personals i/o econò-
mics, decideix no marxar del pis després
que hagin vençut els terminis legals, pot
plantejar-se una sèrie d’opcions per allar-
gar l’estada al pis.
Per fer fora algú del seu pis, l’arrendador
ha d’aconseguir una ordre de desnona-
ment. Fins que la justícia no emet la reso-
lució corresponent, acostumen a passar un
mínim de quatre mesos, durant els quals el
llogater pot quedar-se al pis. Tot i així,
aquesta possibilitat només és recomanable
per a persones que puguin al•legar insufi-
ciència econòmica i sol•licitar el benefici
de la justícia gratuïta i un advocat d’ofici,
és a dir, persones amb rendes mensuals
inferiors al doble del salari mínim (1.000
euros, més o menys) o persones totalment
insolvents (amb uns ingressos mensuals
que no superin el salari mínim (500 euros,
aprox) i sense béns per embargar –pis,
cotxe, etc.–), perquè el llogater no té cap
possibilitat de guanyar el judici, amb la
qual cosa tothom a qui no se li reconegui el
benefici de la justícia gratuïta o que no
sigui declarat insolvent haurà de fer-se
càrrec de les despeses del procurador i l’ad-

vocat contraris, a més dels lloguers no
pagats des de la rescissió del contracte i
fins al desallotjament.

Les persones que no puguin acollir-se a la
justícia gratuïta o a la insolvència econòmi-
ca poden:

a) Escriure una carta certificada al propie-
tari/administrador explicant-li que no
poden deixar el pis perquè no n’han trobat
cap altre i demanant-li un ajornament
(vejam com reaccionen…).

b) Adreçar-se als serveis d’assitència social
i al Patronat Municipal d’Habitatge, a veure
si fan alguna cosa –i demanant sempre un
rebut/justificant de la (no-)intervenció–.
En cas de persones insolvents, solen inter-
venir-hi; però, tenint en compte que el seu
barem del que consideren insolvent està
completament desfasat, convé exercir pres-
sió sobre aquests serveis.

c) Començar a lluitar perquè es faci efectiu
el dret a l’habitatge. Per fer-ho, poden
posar-se en contacte amb altres persones
que lluiten pels mateixos objectius i que
poden ajudar-los a denunciar públicament
el seu cas i/o a trobar un pis buit. 

No cobrar el lloguer és un dels trucs més uti-
litzats pels propietaris d’un pis per desem-
pallegar-se dels seus llogaters, perquè la
falta de pagament de dues mensualitats del
lloguer els permet iniciar un judici de desno-
nament. Per tant, si el vostre propietari no
us ha cobrat el lloguer del mes, heu d’actuar
amb rapidesa i de la manera següent: 
La primera vegada que no us cobrin el llo-
guer, heu d’ingressar-lo com a molt tard el
dia 5 del mes següent, pagant tant el mes
anterior com el mes corrent. El pagament
s’ha de fer mitjançant l’enviament d’un gir

postal (a qualsevol oficina de correus) al pro-
pietari (o a l’administrador, és a dir, a qui
soleu pagar-li el lloguer). Al gir postal hi ha
de figurar tant el remitent com el concepte
(per exemple: lloguer del mes d’abril de
2007 + la vostra adreça exacta). A partir d’a-
leshores, i fins que us tornin a cobrar el llo-
guer amb normalitat, heu d’enviar aquest
gir com a molt tard fins al dia 5 del mes
corrent. No deixeu mai que se us acumulin
dos mesos sense pagar el lloguer! 
Us poden retornar el gir postal per tres
raons diferents: per «desconegut» (el benefi-

¿¿QQuuèè hheeuu ddee ffeerr qquuaann uuss ddeeiixxeenn ddee ccoobbrraarr eell lllloogguueerr??

del lloguer
Finalització 

ciari del pagament ja no viu a l’adreça indi-
cada), per «rebutjat» (el beneficiari ha rebut-
jat el pagament) –i, aleshores, en tots dos
casos Correus us ho notificarà com a molt
tard tres setmanes després d’haver fet el
pagament–, o per «avisat» (no van trobar el
beneficiari del pagament al domicili indicat
en el moment de l’entrega i posteriorment
no l’ha anat a recollir), i en aquest cas
Correus pot trigar més a notificar-vos la
devolució. Conclusió: si al cap de tres setma-
nes d’haver fet el gir postal no teniu notí-
cies, heu d’acudir a l’oficina de correus on

hagueu fet l’enviament i esbrinar què ha
passat.
Si resulta que han retornat –o no han reco-
llit– el gir postal per una de les tres raons
indicades abans, heu d’anar de seguida amb
el gir i la documentació del pis al departa-
ment Consignació de Rendes dels jutjats
corresponents per depositar-hi el lloguer.
Els funcionaris d’aquest departament us
informaran de com i amb quina freqüència
heu de fer aquest dipòsit.
A Barcelona, aquest departament es troba a
Via Laietana 6-8, a la 4ª planta.
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PPrreevveenncciióó
Quan demaneu veure un expedient, la vostra

sol.licitud, on consten les vostres dades i els

motius de la consulta,  passa a formar-ne part.

RReeccoorrddeeuu
L'administració és especialment reacia a dei-

xar veure els expedients. Si hi teniu dret feu-lo

valer. Sempre per escrit (porteu original i

còpia quan presenteu la instància) , i sempre

fent-la registrar (guardeu la còpia registrada). 

Quan aneu a l'administració, teniu el dret a

saber qui us atèn. En teoria els/les treballa-

dors/res haurien de portar una tarja identifica-

tiva amb el seu nom. Si no el porten -és el més

habitual- podeu demanar-li.

Els/les treballadors/res de l'administració no

són  polítics: son treballadors, segueixen ins-

truccións i sovint ho fan en situacions precà-

ries -tant laborals com en mitjans per fer la

seva feina-. Si la persona que us atèn no us

aclareix els dubtes, exigiu parlar amb el res-

ponsable de la gestió què voleu fer: tots els pro-

cediments de l'administració tenen un respon-

sable legal que és qui els resol. 

Per demanar·li informació 

a l’administració

22..   LL’’EEssttaatt lleeggaall ddee llaa ffiinnccaa

Informació general

La informació del Registre de la Propietat
és pública. No obstant es demana acredi-
tar un "interès legítim" per accedir-hi. Ser
llogater o propietari d'un dels habitatges
és suficient. En els altres casos també
podeu sol.licitar-ho, però haureu d'expo-
sar els motius i el registrador pot conside-
rar que no són suficients. 
Habitualment n'hi haurà prou amb obte-

nir una "nota simple" (que val 3 �, no cal
demanar un certificat, que és més car). A
la nota simple es reflexarà qui són els
titulars de l'immoble i si hi ha càrregues.
Si la nota simple posa en evidència algu-
na situació que desconeixeu (compra-ven-
des desconegudes, afeccions urbanísti-
ques,  etc.) ja aprofundireu demanant
més informació. 

En casos es què se sospiti que hi ha
hagut una venda de l'edifici i que aquesta
no consti encara al registre de la propie-
tat, és possible sol.licitar l'anomenada
"nota continua": el registre informa de
qualsevol moviment que es produeixi
durant els 30 dies posteriors; una altra
possibilitat és anar una vegada al mes;
aquest apartat és important per a gent
amb un contracte anterior al 95 ja que
tenen dret al tempteig .
La nota simple és estrictament informa-

tiva. Si us cal documentació per aportar
com a prova en judicis etc. cal que dema-
neu un certificat registral (és més car i
més lent, ja ho fareu si és necessari)

Si pots al.legar un interès legítim pots
preguntar quantes propietats té l'amo de
la teva finca. (El cost d'un nota simple és
de 3,01�+l'IVA). El Registre hauria de
lliurar la nota simple abans del termini
de 4 dies.
Consultar un expedient administratiu no
hauria de tenir cap cost. Si que té cost
obtenir una cèdula.
En tots els casos, per accedir a un expe-
dient ho haureu de sol.licitar presentant
una instància. Difícilment podreu accedir
a l'expedient d'immediat: és probable que
us responguin per escrit citant-vos. Hi ha
informació que no podreu consultar: la
protegides per la llei de dades personals. 

Consells Pràctics

Prevenció
Quan sol.liciteu una informació al
Registre de la Propietat, us demanaran les
vostres dades, i el propietari de la finca té
el dret a conèixer qui ha demanat aquesta
informació.

Recordeu
A més del registre de la propietat, on s'ins-
criuen totes les dades relatives als edificis
i habitatges, hi ha el registre mercantil
(Gran Via 184), on es poden consultar les
dades relatives a empreses i societats. Si
us trobèssiu que el vostre habitatge o edi-
fici ha estat "adquirit" per una societat,
podeu saber qui són; la sol·licitud val
entre 3 i 15 euros.

de la Propietat
El Registre 

AA dd rr ee cc ee ss
Seus centrals del Registre

de la Propietat

(consulteu abans per telè-

fon, hi ha dispersió de regis-

tres en diferents adreces):

Joan Miró, 19-21. 08005

Barcelona .Tel. 93 225 08 43

/ 93 225 77 11 /93 221 23 80 /

93 221 02 04 

Riu Fresser, 80-86. 17003

Girona. Tel. 972.203.379 /

972.200.312. 972.200.854 /

972.200.108

Gran Passeig de Ronda, 89-

91. 25006 Lleida. Tel. 973 27

33 00 / 973 27 33 09. 973 26

39 87 / 973 26 85 81

Pons Icart, 2. 43004

Tarragona. Tel. 977 21 99 12

/ 977 25 20 38 
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administrativa [Ajuntament]
Situació

Informació general

La informació dels  expedients adminis -
tratius és pública.  No obstant es demana
acreditar un " interès legít im" per acce-
dir -hi .  Ser l logater o propietari  d 'un dels
habitatges és suficient.  Podeu al . legar
altres situación:  veí  afectat  per unes
obres etc.  Hi  ha diverses vies per obte-
nir  informació:

-La llicència d 'obres .  Per tota obra
d 'una certa entitat  ( ja  sigui  a  l 'edif ici  o
a l ' interior d 'un habitatge)  hauria d 'ha-
ver-hi  una l l icència.  A l 'expedient de la
l l icència hi  consta la  informació tècni -
ca,  la  inversió a real itzar,  els  terminis
d 'execució i  les  condicions que imposa
l 'a juntament a l 'emetre- la .  A més,  indica
si  se sol . l ic ita un canvi  d 'ús:  per exem-
ple la  reconversió a usos hotelers,  apar-
taments turíst ics  etc.
-La Inspecció Tècnica (ITV) .  Segons la

normativa municipal ,  és  obl igatori  que
tots  els  edif icis  de més de 15 anys pas-
s in  aquesta  inspecc ió  cada  10  anys .
Paradoxa lment ,  aquesta  ob l igac ió ,  a
Barcelona i  altres municipis ,   no es tra-
dueix en un registre públic .  No obstant
això,  se suposa que els  propietaris  hau-
rien de poder "exhibir"  aquest  document
si  se ' ls  requereix.

Consells practics

Consultar  un expedient  administrat iu
no hauria de tenir  cap cost .  Si  que té
cost  obtenir  una l l icència.  

En tots  els  casos,  per accedir  a  un expe-
dient ho haureu de sol . l ic itar  presen-
tant  una instància .Dif íc i lment podreu
accedir  a  l 'expedient d ' immediat:  és  pro-
bab le  que  us  responguin  per  escr i t
citant-vos.  Si  us deneguen l 'accés a l 'ex-
pedient ha de ser també per escrit  i  us
han d 'explicar per quins motius.  Hi  ha
informació que no podreu consultar:  la
protegida per la  l lei  de dades personals .

AA dd rr ee cc ee ss

Informació per Barcelona:
http://w10.bcn.cat/APPS/STPSipacWeb/
mostraTramit.do?i=c&p_tra-
mit=20040001321

Adreces: La de l'Ajuntament o el distric-
te corresponent:

Districte de Ciutat Vella. Pl.
Bonsuccés, 3. Tel. 932 916 125. Fax. 932
916 161

Districte de l'Eixample. Aragó, 311. Tel.
932 916 225. Fax. 932 916 263

Districte de Sants-Montjuïc. Creu
Coberta, 104. Tel. 932 916 325. Fax. 932
916 303

Districte de Les Corts. Pl. Comas, 18.
Tel. 932 916 425. Fax. 932 916 464

Districte de Sarrià-Sant Gervasi. C.
Angli,31. Tel. 932 916 525. Fax. 932 916
566

Districte de Gràcia. Pl. Rius i Taulet, 2.
Tel. 932 916 625. Fax. 932 916 666

Districte d'Horta-Guinardó. Rda.
Guinardó, 49. Tel. 932 916 725. Fax. 932
916 767

Districte de Nou Barris. Doctor Pi i
Molist, 133. Tel. 932 916 825. Fax. 932
916 886

Districte de Sant Andreu. Pl. Orfila, 1.
Tel. 932 916 925. Fax. 932 916 900

Districte de Sant Martí. Pl. Valentí
Almirall, 1. Tel. 93 2916025. Fax. 93
2916012

Informació general

La informació dels expedients administra-
tius és pública. No obstant es demana
acreditar un "interès legítim" per accedir-
hi. Ser llogater o propietari d'un dels habi-
tatges és suficient.  Hi ha diverses vies per
obtenir informació:
-La cèdula d'habitabilitat. És el document
que acredita que un habitatge compleix els
mínims requisits per ser habitat. D'acord
amb la normativa és imprescindible per
llogar un habitatge. La falta de cèdula ens
pot indicar situacions irregulars (per
exemple que el suposat habitatge és legal-
ment un local, o que no reuneix les condi-
cions mínimes de seguretat i salubritat).
-Els ajuts públics a la rehabilitació (o a la
promoció). Tot ajut públic que se sol.licita
genera un expedient. En l'expedient hi
consta la documentació tècnica, la inver-
sió i la situació legal de l'edifici o habitat-
ge. També hi consten les limitacions
segons l'ajut concedit, per exemple: l'obli-
gació de destinar els habitatges a residèn-
cia habitual, la impossibilitat de vendre'ls
sense retornar els ajuts durant 5 anys etc.
També por ser útil per establir si el promo-
tor de l'obra està repercutint la subvenció
rebuda sobre l'augment del lloguer. Els
ajuts que atorga la Direcció General
d'Habitatge van sempre condicionats a un
informe tècnic de l'administració (TEDI)
que diagnostica l'estat de la finca. 

Consells practics

Consultar un expedient administratiu no
hauria de tenir cap cost. Si que té cost
obtenir una cèdula.
En tots els casos, per accedir a un expe-
dient ho haureu de sol.licitar presentant
una instància. Difícilment podreu accedir
a l'expedient d'immediat: és probable que
us responguin per escrit citant-vos. Hi ha
informació que no podreu consultar: la
protegides per la llei de dades personals. 

Totes les instàncies al Casc Antic s'han
de presentar tant a l'Oficina d'Habitagte
(Pintor Fortuny) com a la Direcció
General d'Habitatge.

-Cèdula d'habitabilitat. Direcció General
d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Informació:
http://mediambient.gencat.net/cat/ciuta-
dans/habitatge/cedula.jsp?ComponentID
=38329&SourcePageID=26072#1

Adreces: 
Direcció General d'Habitatge (Serveis a
Barcelona). C. d'Aragó, 244-248. 08007
Barcelona. Centraleta: 93 214 70 00
Servei Territorial d'Habitatge de Girona.
C/ dels Banyoles, 17 acc. 17004 Girona.
Tel. 972 20 37 78
Servei Territorial d'Habitatge de Lleida.
Av. del Dr. Fleming, 15. 25006 Lleida. Tel.
973 28 91 50
Servei Territorial d'Habitatge de
Tarragona. C/ d'Anselm Clavé, 1. 43004
Tarragona. Tel. 977 21 65 62  
Servei Territorial d'Habitatge de les Terres
de l'Ebre. C/ de Sant Ildefons, 6. 43500
Tortosa. Tel. 977 44 87 75

-Ajuts a la rehabilitació. 
Direcció General d'Habitatge. Direcció
General d'Arquitectura i Paisatge.  (en el
cas d'Àrees de rehabilitació). 
Informació:
http://mediambient.gencat.net/cat/ciuta-
dans/habitatge/ajuts_rehabilitacio_2004-
2007.jsp?ComponentID=50051&SourceP
ageID=61389#1
Direcció General d'habitatge (vegeu les
adreces a l'apartat Cèdula
d'Habitabilitat)
Direcció General d'Arquitectura i
Paisatge. C. d'Aragó, 244-248. 08007
Barcelona. Centraleta: 93 214 70 00

AA dd rr ee cc ee ss

administrativa [Generalitat]
Situació
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33..   LL’’EEssttaatt ddee ll’’eeddiiffiiccii

Informació general

Teniu dues vies gratuïtes per conèixer
l'estat de l'edifici:

-El Test de l'edifici (TEDI). Es tracta
d'una inspecció que realitzen tècnics
dels col.legis professionals per encàrrec
de la Direcció General d'Habitatge. Es
gratuït. El poden sol.licitar els propieta-
ris, però també els llogaters d'habitatges
d'edificis en mal estat de conservació.

-Denunciar l'estat de l'edifici davant
l'Ajuntament. Us enviaran un inspec-
tor municipal que valorarà si hi ha
situación de risc. En base al seu infor-
me l'Ajuntament pot decidir emetre
una ordre d'execució d'obres al propie-
tari/comunitat de propietaris. L'Ordre
d'execució indica quines obres s'han de
fer de forma imminent, el termini per
fer-les i les sancions que es poden
imposar si no s'obeeix l'ordre. A més a
més indica que, si el propietari no les
realitza, les farà el mateix ajuntament
subsidiàriament i li passarà el càrrec.

Els problemes de salubritat (rates, acu-
mulació de brossa, etc.) s'han de
denunciar davant el districte.

Hi ha una altra via a la qual recòrrer en
situacions de risc imminent: bombers.
Només s'ha d'utilitzar en casos de perill
(sorolls estructurals, fuïtes importants
d'aigua, despreniments de façana, enso-
rrament de sostres o paviments, apari-
ció sobtada d'esquerdes…)

Consells Practics

Prevenció
Tant el TEDI com l'ordre d'execució
poden ser intentats utilitzar per la pro-
pietat per instar un expedient de ruïna. 

Recordeu
Tant el contingut del TEDI com el dels
informes municipals es poden consultar
com a expedients administratius (vegeu
la fitxa corresponent)
Tant el TEDI com l'informe municipal i
l'ordre d'execució es poden aportar com
a proves judicials. 
En cas d'ordres d'execució desobeïdes,
són molt aïllats els casos en què l'ajun-
tament actua de forma subsidiària: no
confieu que serà així. 
Tot allò que és fa, s'ha de fer per escrit i
demanant un justificant 

AA dd rr ee cc ee ss
Test de l'edifici.
Informació:http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/test_tedi_a.jsp

Adreces: 

Direcció General d'Habitatge. C. d'Arago,  244-248. 08007 Barcelona. Centraleta: 93 214 70 00

Denúnciar l'estat de l'edifici: 
Adreces: la de l'Ajuntament. En cas de Barcelona, el districte corresponent:

Districte de Ciutat Vella. Pl. Bonsuccés, 3. Tel. 932 916 125. Fax. 932 916 161

Districte de l'Eixample. Aragó, 311. Tel. 932 916 225. Fax. 932 916 263

Districte de Sants-Montjuïc. Creu Coberta, 104. Tel. 932 916 325. Fax. 932 916 303

Districte de Les Corts. Pl. Comas, 18. Tel. 932 916 425. Fax. 932 916 464

Districte de Sarrià-Sant Gervasi. C. Angli,31. Tel. 932 916 525. Fax. 932 916 566

Districte de Gràcia. Pl. Rius i Taulet, 2. Tel. 932 916 625. Fax. 932 916 666

Districte d'Horta-Guinardó. Rda. Guinardó, 49. Tel. 932 916 725. Fax. 932 916 767

Districte de Nou Barris. Doctor Pi i Molist, 133. Tel. 932 916 825. Fax. 932 916 886

Districte de Sant Andreu. Pl. Orfila, 1. Tel. 932 916 925. Fax. 932 916 900

Districte de Sant Martí. Pl. Valentí Almirall, 1. Tel. 93 2916025. Fax. 93 2916012

Bombers: 
Telèfon d'urgències per tot Catalunya (llevat Barcelona ciutat): 085
Telèfon d'urgències a Barcelona ciutat: 080

o bé denunciar-ne el mal estat a l’administracióConèixer l’estat d’un edifici  
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Informació general

L'expedient de ruïna és una de les figures

més utilitzades per desfer-se de llogaters,

enderrocar  i edificar un nou edifici. Quan

parlem d'expedient de ruïna, volem dir que

és l'ajuntament qui la declara, sigui a

instàncies del propietari, d'una denuncia o

bé directament ("d'ofici"). D'acord amb la

Llei d'Arrendaments urbans, la declaració

de ruïna es motiu d'extinció  del contracte

d'arrendament.

L'expedient de ruïna pot basar-se en 3

supòsits:

a) La ruïna tècnica (quan l'edifici no es

reparable amb mitjans normals)

b) La ruïna per motius urbanístics (quan

cal fer obres a l'edifici que contravenen l'or-

denament urbanístic)

c) La ruïna económica (quan el cost de

reparar és superior en un 50% al cost de

construir un nou edifici)

Aquest darrer cas, la ruïna econòmica, és el

que acostumen a al.legar els propietaris

que volen desallotjar, sense compensar, els

llogaters.Cal dir que per determinar la

ruïna econòmica cal parlar del cost de repa-

ració per acomplir les condicions mínimes

d'habitabilitat (no pas per fer obres inne-

cessàries o de lluïment). Habitualment,

l'excusa son suposades i greus patologies

estructurals (aluminosis, corcs, piritosis,

de ruïnaL’expedient

etc.): la propia administració ha estat

defensant durant anys que aquest tipus

de patologies són reparables, no us dei-

xeu espantar. 

Si el propietari insta un expedient de

ruïna, cal que l'ajuntament ho notifiqui als

llogaters (només disposarán d'1 mes per

presentar al.legacions).  Els serveis tècnics

municipals hauran de visitar l'edifici i eme-

tre el seu propi informe en base al qual l'a-

juntament decidirà.

Consells Practics

Prevenció

Si us trobeu en aquesta situació, cal que

reaccioneu d'immediat. El primer pas, anar

l'ajuntament i estudir l'informe tècnic

aportat per la propietat justificant la ruïna

econòmica. Cal que busqueu ràpidament

assessorament legal i tècnic.

Si compareixen per casa vostra tècnics, exi-

giu que s'identifiquin, assegureu-vos que

són els tècnics municipals.

Recordeu

Un expedient de ruïna és una declaració

de guerra. Organitzeu-vos d'immediat. Si

teniu informes tècnics previ (TEDI,

ITV…) o denuncies per falta de manteni-

ment, aporteu-les immediatament a l'a-

juntament; tot s'ha de fer per escrit dema-

nant un justificant. 

AA dd rr ee cc ee ss
Informació:
Text refós de la Llei d'urbanisme i Reglament de la llei d'Urbanisme:

http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/normativa/ciutat/u

rbanisme/general.jsp

Ajuntament de Barcelona, expedient contradictori de ruïna:

http://w10.bcn.es/APPS/STPSipacWeb/mostraTramit.do?p_tra-

mit=20010000090

Adreces: la de l'Ajuntament. En cas de Barcelona, el districte corresponent:

Districte de Ciutat Vella. Pl. Bonsuccés, 3. Tel. 932 916 125. Fax. 932 916 161

Districte de l'Eixample. Aragó, 311. Tel. 932 916 225. Fax. 932 916 263

Districte de Sants-Montjuïc. Creu Coberta, 104. Tel. 932 916 325. Fax. 932

916 303

Districte de Les Corts. Pl. Comas, 18. Tel. 932 916 425. Fax. 932 916 464

Districte de Sarrià-Sant Gervasi. C. Angli,31. Tel. 932 916 525. Fax. 932 916

566

Districte de Gràcia. Pl. Rius i Taulet, 2. Tel. 932 916 625. Fax. 932 916 666

Districte d'Horta-Guinardó. Rda. Guinardó, 49. Tel. 932 916 725. Fax. 932 916

767

Districte de Nou Barris. Doctor Pi i Molist, 133. Tel. 932 916 825. Fax. 932

916 886

Districte de Sant Andreu. Pl. Orfila, 1. Tel. 932 916 925. Fax. 932 916 900

Districte de Sant Martí. Pl. Valentí Almirall, 1. Tel. 93 2916025. Fax. 93

2916012
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44..   DDeeffeennssaa lleeggaall ii ddeennuunncciiaa ppúúbblliiccaa

i denunciar judicialment
Assesorar-se legalment  

Informació general

Si rebeu qualsevol carta del pro-
pietari (directament, a través de
l'administrador o d'un advocat)
en què us parlen de modificar
les condicions del contracte de
lloguer, de deixar el pis, que l'e-
difici s'ha venut, o bé us trobeu
que no us cobren com és habi-
tual l'import del lloguer, cal que
busqueu assessorament legal
immediatament. No deixeu pas-
sar el temps i reaccioneu ràpida-
ment. Si no teniu advocat, adre-
ceu-vos al SOJ (Servei
d’Orientació Jurídica). Si l'ame-
naça és de desnonament, vegeu
la fitxa 8. 

Si rebeu amenaces, agressions, si
entren a casa quan no hi sou, us
tallen l'aigua, la llum o el gas
sense motiu, us provoquen
molèsties expressament o es pro-
dueixen altres incidències, és
possible que sigueu víctimes d'un
delicte. Cal que ho denuncieu:
acudiu a la policia, al Jutjat de
guàrdia o a Fiscalia. Si no podeu
pagar les despeses d'advocat i
procurador, sol•liciteu acollir-vos
a l'assistència jurídica gratuïta.

Consells pràctics

Prevenció
Quan denuncieu un delicte, la
seva tramitació continuarà
independentment que poste-
riorment us personeu en el judi-
ci i/o retireu la denúncia. Cal
tenir en compte que algunes fal-
tes (amenaces, coaccions, injú-
ries, imprudències) només són
perseguibles a instància de part
i, per tant, si el denunciant no
es presenta al judici, decau la
seva acció. 

Recordeu
Si voleu assegurar-vos que la
denúncia acaba tramitant-se
com a expedient judicial penal,
caldrà que us personeu com a
part (amb advocat i procurador)
al jutjat on es tramiti l'expe-
dient, i formalitzar l'acusació
paral•lelament a Fiscalia.
Per saber quin jutjat és l'enca-
rregat del cas, podeu esperar a
rebre la comunicació que us
facin, o bé consultar-ho directa-
ment al lloc on vau formalitzar
la denúncia.

Serveis d'Orientació Jurídica (SOJ) dels col•legis d'advocats. Servei públic i gratuït d'atenció perso-
nalitzada. Cal anar-hi presencialment. També us informaran sobre l'assistència jurídica gratuïta.
Informació: http://www.gencat.net/justicia/temes/adjucat/serveis/servei_orientacio/index.html i
http://www.icab.es
Adreça a Barcelona: c/ València, 344 (cal anar-hi d'hora per agafar tanda, és un servei quasi col•lap-
sat).

Assistència jurídica gratuïta. Hi poden accedir les persones amb ingressos inferiors a 2 IPREM
(13.414 �/any). Ofereix advocat i procurador d'ofici i assessorament i orientació gratuïts. Informació:
http://www.gencat.net/justicia/temes/adjucat/serveis/assistencia_juridica/index.html

Adreces de les Comissions d'assistència jurídica gratuïta:
Barcelona. c/ Via Laietana, 4, 6a planta. Tel. 93 567 44 32 
Girona.  c/ Güell, 89. 17005 Girona. Tel. 972 40 58 00 / Lleida. Sant Martí, 1. Tel. 973 72 77 07
Tarragona. c/ Sant Antoni M. Claret, 17. Tel. 977 25 07 55 / Terres de l'Ebre. c/ Àngel, 6. Tortosa (Baix
Ebre). Tel. 977 44 80 88 

Assistència a la víctima en cas de delictes (agressions, amenaces, danys, maltractaments físics o psi-
cològics…): cal denunciar-ho davant la policia, la Fiscalia, o bé davant el Jutjat de guàrdia. Amb la
denúncia aconsellen aportar totes les proves de què es disposi: informe mèdic; fotografies; noms,
cognoms i domicili dels testimonis; factures etc. 
Informació:
http://www.gencat.net/justicia/temes/adjucat/serveis/atencio_victima/drets_victima/index.html
Policia: podeu adreçar-vos a qualsevol comissaria dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional o la
Policia local
Informació Fiscalia: http://www.fiscal.es/fiscal/public
Adreça de la Fiscalia a Barcelona: Pau Claris, 158,160. Tel: 935673648
Adreça de la Fiscalia a altres municipis: consulteu el web 
Adreça dels Jutjats de guàrdia a Barcelona: pg. Lluís Companys, 1-5 Tel. 935673140  
Adreça a altres municipis: consulteu http://www.gencat.net/justicia/adjucat/inf-general/seus.htm
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Denunciar publicament
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A lo largo de esta guía hemos intentado ofrecer
una serie de recursos para defenderse contra las
acciones ilegales de los arrendatarios. Aunque, en
teoría, la Administración Pública tendría que
intervenir a favor de los inquilinos en los casos
descritos aquí, a menudo los afectados se topan
con la desidia e inhibición del sistema administra-
tivo y sus funcionarios. En estos casos se hace
imprescindible la denuncia pública del caso y, de
ser posible, la defensa colectiva.

Por otra parte, el gran problema con el que nos
enfrentamos es el marco legal establecido por la
actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya
que restringe la duración del contrato y le otorga
libertad absoluta al propietario para fijar el impor-
te del alquiler que le plazca. Los desorbitados pre-
cios de los alquileres y su tendencia alcista hace
que cada vez más personas se encuentren entre la
espada y la pared de aceptar un aumento sustan-
cial del alquiler o buscar un piso/habitación en
unas condiciones mucho peores, o simplemente
no poder encontrar uno al carecer de una nómina
que les permita superar las trabas de acceso. Una
situación de estas características supone una
grave violación de un derecho fundamental como
es el derecho a la vivienda. Frente a esta situación
sólo cabe la denuncia pública, la defensa colectiva
y la desobediencia civil.

A continuación van algunos consejos cómo actuar:

Denuncia pública

El problema de la vivienda está al orden del día
lo que, entre otras cosas, significa que los medios
de comunicación tienen cierta sensibilidad al
respecto. Lo más fácil es escribir una carta en la
que explicas tu situación (con un teléfono de con-
tacto) y hacerla llegar a todos los medios de
comunicación con dependencias en tu ciudad
(mirar el listín de teléfonos o la página web de
los medios de comunicación). Además, se puede
mandar copiar de la carta al defensor del pueblo.
Sin embargo, la denuncia pública individual que
no venga acompañada de otras formas de denun-
cia sirve para poco o nada. Por la tanto –e, inclu-
so, antes de denunciar públicamente la situa-
ción- hay que buscar formas para defenderse.

Defenderse colectivamente

El primer paso es hablar con los vecinos para ver
si sufren problemas parecidos. Si es el caso,
intentad organizaros, escribid cartas colectivas,
colgad pancartas a los balcones y poneros en con-
tacto con entidades y asociaciones sensibilizadas
con el tema.

También puedes recurrir a la asociación de veci-
nos para ver si tienen constancia de otros casos
parecidos y están dispuestos a apoyarte y poner-
te en contacto con otros afectados.
Además, en muchas ciudades se han creado
asambleas por una vivienda digna, aunque quizás
no te puedan ayudar, seguro que tus informacio-
nes y denuncias serán útiles en sus movilizacio-
nes.

i defensarse col·lectivamentDenunciar publicament

Coordinadora contra l’Especulació del Raval (se reúnen cada
segundo lunes al mes, en El Lokal, C/ de la Cera 1-bis. www.coor-
dinadoraraval.org

Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística
www.bcnviu.org

Observatori de Gràcia al C/ Verdi 28. http://observatori.laquime-
ra.org miércoles de 20:30 a 22 h.

FAVB al C/ Obradors 6-8 baixos. www.favb.cat

Associació de Veïns del Casc Antic. C/ Rec 27 baixos. 
sosicascantic@yahoo.es. Tlf: 93 319 75 65

Oficina en Defensa del Barri (Associació de Veïns de l’Òstia i
Plataforma d’Afectats i Afectades de La Barceloneta). C/
Pescadors, 49 cada dijous de 17h a 21. avlostia@hotmail.com.
Tlf: 636 26 81 37

AAVV Barri Gòtic, pl. Regomir,3  Tel.93 315 18 20. Cada jueves
de 18h. A 20h. Grupo contra los pisos turísticos

Esquerra de l'Eixample. Av. Roma, 139 baixosTlf: 93 453 28 79.
avvee@suport.org. www.bcn.es/tjussana/esquerra

ABS Assamblea Barri Sants Centre Social de Sants c /
Olzinelles, 30. Tlf: 93 331 10 07 csocialsants@gmail.com

Masala-Periòdic d’informació, denúncia i crítica social a Ciutat
Vella. C/ de la Cera 1-bis. 93 5113975. masala@ravalnet.org

www.el-refugioesjo.net. 

www.barcelona.indymedia.org

http://liberinfo.net/

La Directa. Publicació dels moviments socials. http://setmanari-
directa.info
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Taller Contra la Violència Immobiliària i Urbanística
www.bcnviu.org

violenciaurbanistica@sindominio.net

*
*

* El tríptic “De com la violència
immobiliària ens fa la vida invivi-
ble i de les pràctiques individuals
i col·lectives que faran capgirar
aquesta situació” i el llibre “El
cielo está enladrillado. Del mob-
bing a la violencia inmobiliaria y
urbanística”, son, com aquest
manual, eines produïdes pel Taller
VIU per la lluïta pel dret a l’habi-
tatge i a la ciutat


