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Lluita contra la discriminació a les persones migrades per accedir a l'habitatge.
Contingut de la iniciativa :
En un recent estudi «¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler» elaborat per
Provivienda per encàrrec del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, es va posar en
relleu que el 72,5% de les immobiliàries contactades accepten formes explícites de discriminació.
Del 27,5% restant que no l'accepta de forma explícita, el 81,8% tolera altres formes indirectes i
ocultes. És a dir, quasi no ens trobam immobiliàries que rebutgin qualsevol forma de discriminació
per motiu d'origen.
A l'estranger no comunitari se li demana més renda, se li ofereixen pitjors habitatges o se li
exigeixen més requisits que a un nacional. Mentre que el 34,8% dels espanyols se'ls sol·licita un
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contracte indefinit, aquest percentatge és quasi el doble, un 62,2%, pel que fa al col·lectiu migrant.
Les immobiliàries demanen aval al 32,3% dels estrangers, enfront del 19,9% dels espanyols. Un
cas típic és demanar el DNI, deixant fora de la selecció a persones amb passaport o NIE. És un
requisit aparentment neutre, però a la pràctica té un efecte discriminador.
Existeix una presumpció de precarietat econòmica contra les persones estrangeres, que no
concorda amb la realitat, més si es té en compte que pels estudis realitzats s'ha constat que quan
els perfils nacionals i estrangers tenien idèntiques condicions socioeconòmiques, es rebutjava al
darrer. Per tot això, a molts no els queda més remei que claudicar en el seu intent i llogar una
habitació com a solució tenir un lloc on viure.
L'any 2017 un informe de l'Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, realitzat pel CIS,
recollia que el 18,5% de la població tractaria d'evitar llogar un pis a un immigrant i que el 17,7% el
rebutjaria de forma clara. La crisi econòmica desencadenada per la pandèmia del coronavirus
podria estar accentuant aquesta tendència. El desigualat a Espanya ha escalat a nivells màxims la
passada primavera i l'impacte és encara més fort entre els joves i els immigrants, segons el
Institute of Political Economy and Governance, la Universitat Pompeu Fabra i CaixaBank
Research.

Per poder identificar i analitzar els factors i àmbits de discriminació que existeixen en l'accés i
manteniment de l'habitatge de les persones extracomunitàries cal diferenciar prèviament entre la
discriminació directa (entesa com aquella en la que es dóna un tractament de desavantatge a una
persona o família pertanyents a una minoria en relació amb el tractament normal que es dona a la
ciutadania autòctona) i la discriminació indirecta, compresa com la que té lloc quan les pràctiques
regulars o habituals sobre habitatge tenen un impacte sobre l'exclusió de les famílies que formen
part d'una minoria, mesures aparentment neutres i no discriminatòries que en la pràctica tenen
efectes discriminatoris per una persona o col·lectiu, com per exemple els requisits de temps
d'empadronament per l'accés a l'habitatge.
Els factors i causes de la discriminació directa s'estableixen entorn d'elements relacionats amb
l'estigmatització cultural i d'origen, els prejudicis relacionats amb la situació socioeconòmica i la
doble discriminació que pateixen algunes persones estrangeres vinculades, per exemple, a
l'orientació sexual, la discapacitat, el gènere i/o la presència de fills/es.
La discriminació directa per accés a l'habitatge se sol fonamentar en el següent:
– Accent o barrera idiomàtica:
És el primer senyal que identifica a una persona estrangera i per tant el primer desencadenant
d'un tracte discriminatori. El contacte telefònic és el primer filtre que les agències i particulars
empren per negar o limitar i/o condicionar l'accés a un grup de persones per motius d'origen i
estigmatització cultural. Aquesta informació els permet, a més, poder dur a terme una
discriminació directa sense necessitat de demanar pel seu origen.
– Trets racials i indumentària:
Aquests aspectes físics activen de nou l'estigmatització cultural i d'origen, suposant un clar
obstacle, no sols per al manteniment de l'habitatge, sinó també per l'accés a aquest a través de
discriminació directa absoluta.
– Presumpció de precarietat econòmica:
El factor econòmic no sols funciona com a element d'inclusió/exclusió, sinó també com factor de
discriminació. Enfront de la igualtat de condicions socioeconòmiques en la sol·licitud d'un
habitatge (amb idèntica tipologia de treball i nivell de renda de la llar), a les persones migrants
se'ls pressuposa una major vulnerabilitat, precarietat i desprotecció enfront del sistema de provisió
residencial, la qual cosa provoca que se'ls ofereixin habitatges en pitjors condicions, se'ls limiti
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– Doble discriminació a llars estrangeres amb fills/es:
El gènere i la composició de l'estructura familiar suposa un condicionant en l'accés i, en alguns
casos, en el manteniment de l'habitatge. La majoria d'agències i persones propietàries tenen
preferència per famílies sense fills i en el cas de les famílies amb fills prefereixen aquelles amb
dos progenitors resultant les famílies monomarentals les que experimenten una major
discriminació.
Igual d'important és parlar de les causes de discriminació com de les formes i àmbits on es
produeix aquesta discriminació. En aquest cas, les formes de discriminació directa es poden
observar a través de les dificultats que interposen les agències per a l'accés i les característiques
dels habitatges que ofereixen.
Les dificultats en l'accés per part d'agències immobiliàries, en forma de discriminació directa
identificada, es manifesta en les següents formes:
– Documentació excessiva:
A les persones estrangeres se'ls demana que aportin més documentació per acreditar la seva
solvència. Aquesta exigència desproporcionada funciona com a instrument dissuasiu
(discriminació directa relativa) que obliga als demandants d'habitatge a desistir en l'intent d'accés
a algunes propietats de les agències immobiliàries.
– Garanties:
Malgrat ser generalitzats els requisits probatoris de garanties i solvència com l'aval o les nòmines,
aquests es sol·liciten amb més exigència a la població migrant. És a dir, els nivells d'exigència són
superiors quan el perfil del demandant d'habitatge és una persona estrangera. L'increment de
petició de garanties es configura com un impediment, ja que habitualment les persones a les quals
podrien recórrer dintre de la seva xarxa es troben en la mateixa situació socioeconòmica.
– Engany:
Sobre la disponibilitat de l'habitatge i excuses: les agències modifiquen les dades o refereixen la
disponibilitat dels habitatges en funció de les persones interessades. D'aquesta manera, per
moltes persones migrants és difícil identificar si s'està produint una discriminació.
– Clàusules abusives:
Davant el desconeixement, per part de les persones migrants, de les lleis d'arrendament, se'ls
ofereixen contractes amb clàusules abusives que acaben per dissuadir als sol·licitants d'habitatge
o, de la mateixa manera, els dificulta el manteniment d'aquesta.
Un altre element de discriminació són les condicions dels immobles que s'ofereixen a les
persones migrants en comparació amb les autòctones. Els habitatges oferits per immobiliàries a
persones migrants són majoritàriament habitatges que es troben en zones perifèriques i en males
condicions d'habitabilitat. A més, l'oferta difereix entre persones espanyoles i estrangeres quant a
la superfície, fomentant l'amuntegament en major mesura en el cas d'aquests darrers.
Pel que fa al manteniment de l'habitatge, existeixen també àmbits i formes de discriminació
directa:
– Convivència veïnal:
Una de les formes en què es manifesta la discriminació directa produïda per l'estigmatització
cultural i d'origen a través dels conflictes en la convivència veïnal que pateixen aquestes
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persones, les quals dificulten en gran manera el manteniment de l'habitatge. El senyalament i
escarni reiteratiu que pateixen aquestes persones afecta directament a l'itinerari residència de les
persones migrants.
– Hostilitat en la relació entre persones propietàries i inquilines:

El prejudici d'inestabilitat econòmica que s'atribueix al col·lectiu migrant genera major hostilitat en
relació entre propietaris i inquilins, dificultant les possibilitades de manteniment de l'habitatge.
Actualment el Congrés dels Diputats està tramitant la Proposició de Llei Integral per a la Igualtat
de Tracte i la No Discriminació (lliurada a la Mesa del Congrés el passat 21 de gener de 2021 i
admesa en presa en consideració amb data 16 de febrer de 2021). A l'articulat de la Proposició de
Llei trobam el següent amb relació a la protecció de les persones enfront d'una discriminació pel
que fa al seu accés a un habitatge digne:
Artículo 18. Derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a la vivienda.
1.

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán que las
políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho a la igualdad de trato y
prevengan la discriminación, incluida la segregación residencial, por cualquiera de las
causas previstas en la presente Ley.

De manera específica se tendrán en cuenta las necesidades de las personas sin hogar.
Asimismo, tendrán en cuenta, en su elaboración, las necesidades de los grupos con mayores
dificultades para el acceso y permanencia en la vivienda por razón de las expresadas causas,
promoviendo políticas que garanticen la autonomía y la vida independiente de las personas
mayores y de las personas con discapacidad.
2.

Los prestadores de servicios de venta, arrendamiento, intermediación inmobiliaria,
portales de anuncios, o cualquier otra persona física o jurídica que haga una oferta
disponible para el público, estarán igualmente obligados a respetar en sus operaciones
comerciales el derecho a la igualdad de trato y no discriminación.

En particular, queda prohibido:
a) Rehusar una oferta de compra o arrendamiento, o rehusar el inicio de las negociaciones o de
cualquier otra manera impedir o denegar la compra o arrendamiento de una vivienda, por razón
de alguna de las causas de discriminación previstas en la presente Ley, cuando se hubiere
realizado una oferta pública de venta o arrendamiento.
b) Discriminar a una persona en cuanto a los términos o condiciones de la venta o arrendamiento
de una vivienda con fundamento en las referidas causas.
3.

Lo previsto en los párrafos anteriores será de aplicación también a los locales de
negocio.

Per altra banda, la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l'Habitatge de les Illes Balears estableix el
següent referit a la mateixa qüestió:
Article 2. Principis rectors
f) Promoure l’eliminació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret a gaudir d’un habitatge,
per mitjà de l’establiment de mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius en situació de
vulnerabilitat, risc d’exclusió i/o residencial, i de la penalització de conductes discriminatòries en
l’accés a l’habitatge, així com la defensa davant clàusules abusives i pràctiques contràries a la
llei.
g) Promoure la diversitat i la cohesió social en els barris i els sectors residencials de les ciutats i
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els pobles com a garantia d’una integració adequada a l’entorn urbà o rural, i prevenir o evitar
fenòmens de segregació, exclusió, discriminació o assetjament per raons socioeconòmiques,
demogràfiques, de gènere, culturals, religioses o de qualsevol altre tipus.
Per tots aquests motius, els grups sotasignants presentam la següent Proposició No de Llei:
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar, amb
tots els instruments de l'Administració autònomica, Local i Estatal, per a evitar la
discriminació que puguin patir persones migrades i/o racialitzades, o per qualsevol altra
circumstància, a l'hora d'accedir a un habitatge de lloguer o propietat.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a incloure, a la futura Llei
d'Habitatge, totes les mesures necessàries per a evitar la discriminació que puguin patir
persones migrades i/o racialitzades, o per qualsevol altra circumstància, a l'hora
d'accedir a un habitatge de lloguer o propietat.

Assabentament grup,

Pablo Jesús JIMÉNEZ I
FERNÁNDEZ
Assabentament grup,

Pilar COSTA I SERRA

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Joan FERRER I RIPOLL
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