
PROPOSICIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER L’ACOMPLIMENT I L’APLICACIÓ
DE LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE

L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA A PETICIÓ CONJUNTA DE LA PAHC BAGES I L’APE BAGES

INTRODUCCIÓ

El passat 29 de Juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Iniciativa Legislativa
Popular pel dret a l'habitatge. La "Llei 24/2015, del 29 de juliol, de Mesures urgents per a afrontar
l'emergència a l'Àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica", posa damunt la taula mesures per aturar
els desnonaments d'hipoteca i de lloguer, els talls de subministraments, per acabar amb els deutes de
per vida que no s’arriben a pagar, i per mobilitzar els habitatges buits de bancs que incompleixen la
seva funció social. La llei que va aprovar el Parlament és molt clara i estableix que cal protegir les
persones en situació d'exclusió residencial i sense alternativa habitacional.
 
Per resoldre el sobre-endeutament s'habilitaran mecanismes de segona oportunitat que poden acabar
en cancel·lació del deute. Aquests es desenvoluparan en els propers mesos perquè sigui d'aplicació.
En cas de desnonament, la llei protegeix a la ciutadania obligant els grans tenidors d'habitatges (bancs
i les seves immobiliàries, fons d'inversió i propietaris amb més de 17 habitatges) a oferir un lloguer
social (entre 50 i 140 euros, segons ingressos) per evitar el desnonament, sigui d'hipoteca o de lloguer.
En desnonaments de lloguer en els quals el propietari  sigui  un particular,  s'estableixen ajudes per
evitar-ho i  en qualsevol  cas,  reallotjament  per  la  família.  Per  garantir  els  subministraments  bàsics
d'aigua, llum i gas, la llei determina que les companyies no podran fer talls sense un informe de serveis
socials  que  indiqui  que  no  hi  ha  exclusió  residencial.  En  cas  que  així  sigui,  cal  garantir  els
subministraments bàsics amb ajudes o descomptes, mentre aquesta duri.
 
Tenim a les nostres mans una llei que fa molt temps que necessitem. Sabem que aprovar una
llei no ho canvia tot en un dia: cal aplicar-la i aconseguir que no es quedi en un calaix. 

Però perquè es compleixi la llei és imprescindible que totes les administracions assumeixin la
seva responsabilitat:
 
En primer lloc, cal garantir que tothom conegui els seus drets i tingui a l'abast les eines per defensar-
se. En segon lloc, s’ha de saber clarament quina és la magnitud del  problema i  a qui  s'haurà de
protegir. Pel que tots els ajuntaments han d'identificar totes les persones en el seu municipi que estan
en exclusió residencial.
 
Però sobretot sabem que  els municipis tenen un paper central en l'aplicació d'aquesta llei. No
només informant a la ciutadania que acudeixi a les seves oficines, ja siguin d'habitatge o de serveis
socials, sinó elaborant un protocol intern de com s'ha d'aplicar.
 
En concret,  la llei  obliga els ajuntaments a elaborar informes d'exclusió residencial per certificar la
necessitat de paralitzar un desnonament o un tall dels subministraments bàsics i garantir lloguer social.
A controlar que en casos de desnonament de gran tenidor d’habitatge, aquest faci una oferta de lloguer
social dins dels paràmetres que la llei estableix, i de no ser així, sancionar amb fins a 90.000 euros per
infracció.
 
A més,  els  ajuntaments  i  la  Generalitat  queden obligats  a  reallotjar  les  famílies  que s'enfrontin  a
desnonaments de petit propietari, sempre que els ajuts econòmics no siguin suficients. I també com a
principi  general  per  protegir  el  dret  a  l'habitatge.  Serà  imprescindible  doncs  mobilitzar  nombrosos
habitatges socials. La nova llei aporta per a això una nova eina que serà clau, per ser més eficient que
les  multes:  la  possibilitat  d'obligar  directament  als  bancs,  als  grans  tenidors  d’habitatge,  a  cedir
obligatòriament habitatges buits per a lloguer social. 

A la  ciutat  de  Manresa,  segons  dades  que  l’Equip  de  Govern  va  presentar  a  la  darrera  Taula
d’Habitatge, hi ha identificat ja un total de 634 habitatges d’ocupació immediata propietat de bancs o
entitats financeres amb el següent desglossament: 170 de la SAREB, 117 del BBVA, 68 de Banc de
Sabadell, 58 de Bankia i 96 de Caixabank



El grup promotor de la ILP, i en concret en Manresa la PAHC BAGES, han volgut, des del primer
dia de vigència de la llei, facilitar l'aplicació d'aquesta. Per això, conjuntament amb la Generalitat,
s’ha creat una guia d'aplicació pels Ajuntaments, tant de la part de pobresa energètica com d'habitatge.
Aquesta guia ens consta que ja  està a les mans de tots  els  municipis  de Catalunya.  Al  respecte
denunciem que en la darrera reunió del passat mes d'octubre entre Serveis Socials de l'Ajuntament de
Manresa  i  representants  de  la  PAHC  BAGES,  es  va  manifestar  clarament,  per  part  dels  tècnic
municipals, el desconeixement d'aquesta guia i de cóm es feia l'aplicació de la llei.

Aquesta setmana es publicarà una guia d'usuaris, adreçada als ciutadans. Esperem que al respecte el
nostre Ajuntament es comprometi a fer-la pública, sense cap retard. 

No només això,  sinó que,  la  PAHC i  l’APE,  ens  hem ofert  a  l'Ajuntament  per  a  col·laborar  en el
desplegament  de la  llei.  De mitjans  de novembre a mitjans de desembre es faran 8 sessions de
formació a tot Catalunya adreçada als municipis a l’hora d'aplicar la llei 24/2015.

Des de la PAHC portem 3 anys lluitant per això dia a dia i amb humilitat i determinació. Ens haureu vist
als carrers, però sobretot hem treballat com formigues, donant-nos suport les unes a les altres.  Per
això ara exigim menys paraules i  més resultats.  Hem aconseguit  milers de petites victòries
col·lectives que al final han fet possible que es canviïn les lleis a Catalunya. 

Fem una crida al nostre Ajuntament perquè s'apliqui la nostra ILP, que avui és una llei de totes
que defensa a qualsevol persona amb dificultats. Posin-se a treballar, facin complir la llei i comptin
amb la PAHC per a implementar-la, que de dret a l'habitatge alguna cosa sabem. 

Amb aquesta llei vigent no valen les excuses, no acceptarem que les administracions es passin les
responsabilitats entre elles, mentre aquesta es queda sense aplicar. La llei deixa clar a qui corresponen
cada una de les noves obligacions.

Per  tot  l’exposat,  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  de  Manresa,  a  petició  de  la  Plataforma
d’Afectades per  les  Hipoteques i  el  Capitalisme del  Bages i  de  l’Aliança contra  la  Pobresa
Energètica del Bages, proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer. Intervenció per aturar els desnonaments, controlant des de l'Ajuntament, de que en el cas de
grans tenidors d'habitatge, es faci oferta de lloguer social obligatòria, dins dels paràmetres que marca
la llei 24/2015, i tal i  com estableix la norma, sancionar al gran tenidor d'habitatge que incompleixi
aquest punt, amb multes de 90.000€.

Segon. Concedir ajuts al pagament del lloguer a les famílies en risc d'exclusió residencial quan el
propietari sigui un petit tenidor d'habitatge.

Tercer. Complir amb l'obligació de reallotjar a les persones en risc d'exclusió residencial, davant d'un
desnonament, i en els casos que el propietari sigui un petit tenidor d'habitatge. 

Quart. Facilitar vivenda digna en la resta de casos on les persones estan en risc de pèrdua d'habitatge
(rellogats, ocupació en precari, infravivenda, o sense sostre). Sempre atenent als paràmetres de càlcul
de lloguer social que marca la llei 24/2015. 

Cinquè. Fer els informes de risc d'exclusió residencial i fer-los en els terminis marcats per la llei, tant
per  habitatge  com per  pobresa energètica,  per  tal  d'acomplir  l'objectiu  de protecció  que marca la
norma.

Sisè. Controlar que les empreses subministradores no tallen els subministraments sense aplicar el



principi de precaució.
• Aplicar les sancions contemplades al codi de consum quan es vulneri  el  principi de

precaució.
• Obrir les vies adients, en no més de trenta dies, des de la data d'avui, per establir els

convenis  necessaris  perquè  les  companyies  apliquin  ajudes  o  descomptes  als
consumidors per garantir els subministraments bàsic, segons marca la llei 24/2015.

    
Setè.  Iniciar les exigències de cessions obligatòries durant 3 anys als habitatges dels grans tenidors
d'habitatge que estan incomplint  la seva funció social  per  tal  d'atendre a les persones en situació
d’exclusió residencial.

1- Iniciant immediatament, i no més tard de 30 dies, les comunicacions de les cessions obliga-
tòries de tots els pisos que ja han estat identificats en el registre de la Generalitat de Catalunya
i amb el Programa d'inspecció i intervenció sobre habitatges desocupats en situació anòmala
de l’Ajuntament de Manresa, 634 a data d’avui: 170 de la SAREB, 117 del BBVA, 68 de Banc
de Sabadell, 58 de Bankia i 96 de Caixabank

2- Utilitzant el cens d'habitatges buits al municipi per poder fer les cessions de tots els ha-
bitatges que estan incomplint la llei.

Vuitè. Procedir immediatament a adaptar els preus del lloguer d’habitatge que cobra l’empresa munici-
pal FORUM als paràmetres de càlcul i a les condicions exigides per la llei 24/2015 de forma que el llo-
guer més el subministres no superin el 30% dels ingressos de les unitats familiars.

Novè. Fer arribar aquest acord a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca del Bages, l’Aliança contra
la Pobresa Energètica del Bages, la Comissió Promotora de la ILP Habitatge i a la Generalitat de
Catalunya.

No obstant, el Ple decidirà

 


