
QUÈ DEMANEM?

A les Administracions públiques

•  Una política d’habitatge que en garanteixi el dret i que previngui i 

combati la vulnerabilitat i l’exclusió residencial a casa nostra.

•  Que l’Estat espanyol ratifi qui la Carta Social Europea Revisada de 

1996, la qual inclou el dret a l’habitatge en l’article 31.

•  Que es faci de forma urgent una reforma jurídica en l’àmbit 

del lloguer i dels procediments d’execució hipotecària 

(desnonaments).

•  Que es fomenti el lloguer social i l’ocupació d’habitatges buits, en el 

marc d’un Pacte estatal d’habitatge.

•  Que es creï un nou ordenament en matèria d’urbanisme que 

possibiliti ciutats on es pugui viure dignament, feliçment i sanament.

A la societat sencera

•  Que es conscienciï que tots som éssers humans, titulars 

de drets. Totes les persones som igual de prioritàries 

en la garantia dels drets davant les Administracions 

públiques.

POR UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. NADIE SIN HOGAR

      

fePsh
Federación de entidades de apoyo 

a las Personas sin hogar

Organiza: Entidades colaboradoras:
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CAMPAÑA DE PERSONAS SIN HOGAR

CÈNTRIC, TOT 
EXTERIOR I VISTES 

FANTÀSTIQUES.
PERÒ

NINGÚ NO HI
HAURIA

DE VIURE

PER UN HABITATGE DIGNE I ADEQUAT. CAP PERSONA SENSE LLAR

fePsh
Federación de entidades de apoyo 

a las Personas sin hogar

Organitza: Entitats col·laboradores:
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CAMPANYA DE LES PERSONES SENSE LLAR
Càritas

Organitza: Entitats col·laboradores:

Càritas

Segueix-nos a  Grup “Nadie Sin Hogar” i al  “@NadieSinHogar”

Als mitjans de comunicació
•  Que incloguin la mirada de drets en les informacions sobre les persones sense llar, per tal que tota la societat entengui que els drets humans són de totes les persones.



“Per un habitatge digne i adequat. Cap persona sense llar” és el lema de la Campanya de les Persones Sense 
Llar “Cap persona sense llar 2010-2015”, que enguany celebrem el dia 30 de novembre de 2014. 

Un any més, Càritas Espanyola, FACIAM, la Federación de Entidades de apoyo a las Personas Sin Hogar (fePsh), la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar i la plataforma Bestebi, sumen esforços i accions per treballar per la dignitat de totes les persones i garantir-los l’accés real als Drets que tots tenim el dret a fruir. 

La casa és una eina fonamental per a la vida en dignitat de la persona. 

Proporciona un espai físic que, juntament al desenvolupament integral de 

l’ésser humà, ens proveeix d’una llar.

L’accés a un habitatge digne i adequat constitueix una obligació internacional 

que els Estats membres han de prendre en consideració. 

Les persones en situació de sense llar constitueixen un grup prioritari en la 

consecució d’un habitatge social adequat i digne. 

DRET HUMÀ

A UN HABITATGE DIGNE I ADEQUAT

La Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta Social 
Europea i la Constitució Espanyola sostenen que cada 
persona té dret a un habitatge digne i adequat.

El dret a viure en una llar, segons les Nacions Unides 
signifi ca:

•  La seguretat en una ocupació continuada i pacífi ca de 
l’habitatge, sense l’amenaça de perdre-la.

•  L’accessibilitat física a l’edifi ci o casa i al seu entorn 
(educació, oci, salut).

•  L’accés garantit a subministraments (aigua, llum, etcètera).

•  L’accés a la cultura i l’oci (personal, grupal i comunitari).

ALERTA! EMERGÈNCIA RESIDENCIAL!

Avui vivim en una situació d’emergència residencial que és 
resultat de polítiques d’habitatge no inclusives basades en 
la inversió econòmica.

La persona ha deixat de ser el bé protegit.

L’habitatge s’ha convertit en un bé d’inversió.

Aquesta situació ha provocat l’aparició d’un grup de persones 
cada vegada més nombrós que viuen en situació d’exclusió 
residencial:

HABITATGE SOCIAL: UN DRET 

FONAMENTAL 

Així ho recull el Parlament Europeu en la seva Resolució de 2013 
sobre l’habitatge social:

P

E

R

Ò

 A

M

B

 U

N

 S

O

S

T

R

E

 N

O

 N

’H

I 

H

A

 P

R

O

U

PERÒ:

• Més de 30.000 persones viuen en situació de carrer
(sense llar i sense sostre) (Font: fePsh). 

• L’any 2013, el 3,3 per cent de persones de l’Estat espanyol vivien 
en situació d’amuntegament (VII Informe FOESSA - 2014). 

• La gran majoria de les persones afectades per desnonament 
afi rma no tenir cap altre habitatge, ni de propietat ni de lloguer, en 

el qual allotjar-se. (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.) 

• Actualment hi ha a l’Estat tres milions i mig d’habitatges deshabitats.

PERSONES que viuen sense sostre: en espais públics, 
pernoctant en recursos d’emergència.

PERSONES que viuen sense habitatge: en serveis, refugis, 
allotjaments temporals, institucions (presons, hospitals, etcètera).

PERSONES que viuen en un habitatge insegur: sense tenir-ne
títol legal; sota l’amenaça de patir violència o vivint amb la 

petició de desallotjament (també forçós).

PERSONES que viuen en un habitatge inadequat: en 
assentaments, barraques, de manera massifi cada (amuntegament).


