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E n els darrers deu anys, les sol·licituds de protecció internacional han 
augmentat de manera exponencial tant a Espanya, on han passat de 
3.005 el 2009 a 117.795 el 2019, com a Catalunya, on s’ha passat de 

215 sol·licituds a 13.270 en el mateix període. Aquestes sol·licituds s’han 
concentrat particularment a la província de Barcelona, on corresponen el 
89% de les demandes, i, en una proporció menor, a Girona (6%), Lleida 
(3%) i Tarragona (2%).

Figura 1. Evolució de les sol·licituds de protecció internacional a Catalunya per 
províncies, 2009 i 2019
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Tarragona 1 1 3 3 5 1 9 47 102 184 251

 Lleida 4 2 2 0 37 12 13 40 108 180 553

 Girona 22 15 23 3 100 83 137 97 263 309 755

 Barcelona 187 195 239 200 342 690 1.143 1.650 3.453 7.361 11.711

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Oficina d’Asil i Refugi, Ministeri de l’Interior

En aquest context, l’encariment dels preus del lloguer i la doble 
discriminació que pateixen les persones que sol·liciten protecció 
internacional (per origen, però també per causa de la seva precarietat 
legal) han convertit l’habitatge en un dels principals obstacles per a la 
seva acollida i integració. El projecte de recerca del CIDOB (Barcelona 
Centre for International Affairs) titulat «Casa nostra, casa vostra»? 
Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i 
refugiats a Catalunya, del qual forma part l’Enquesta CASASIL, sorgeix 
d’aquesta constatació i del convenciment que només si disposem de 
dades i anàlisis rigoroses podem arribar a donar-li resposta. 

Aquest projecte, finançat amb el suport de la Fundació ‘la Caixa’ i amb 
la col·laboració de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya 
(ACUP), té un triple objectiu. En primer lloc, vol generar dades sobre 
les condicions d’habitatge de les persones que sol·liciten protecció 
internacional a Catalunya. En segon lloc, el projecte busca entendre 
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aquells factors que faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge. 
Finalment, les dades generades en el marc d’aquest estudi serviran per 
donar pautes per a la formulació de polítiques i programes específics 
en aquest àmbit.

L’Enquesta CASASIL

L’Enquesta CASASIL és una font d’informació estadística dissenyada amb 
la finalitat d’obtenir dades sobre les condicions de vida de les persones 
sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional a Catalunya. 
L’enquesta s’ha dut a terme a 301 persones que es troben en aquesta 
situació. L’administració del qüestionari s’ha dut a terme a través de 
deu entitats socials que s’encarreguen de la gestió del Sistema Nacional 
d’Acollida i Integració (SAI) o de programes paral·lels de la Generalitat i 
de les administracions locals, i de quatre equipaments d’atenció social a 
persones sense llar de l’Ajuntament de Barcelona.

El qüestionari inclou preguntes sobre les trajectòries d’accés i les condicions 
actuals d’habitatge, així com sobre variables de caràcter individual, per 
tal d’identificar quins són els factors que faciliten o dificulten l’accés a 
l’habitatge d’aquests col·lectius. L’estudi s’ha complementat amb 40 
entrevistes en profunditat amb sol·licitants i beneficiaris de protecció 
internacional, i 20 entrevistes amb els principals actors involucrats, en 
especial representants d’administracions públiques i entitats socials. 


