
Proposta d’acord de la Junta de Portaveus per impulsar noves mesures en el 

Projecte de Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones 

que es troben en risc d’exclusió social. 

El “Projecte de Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que 

es troben en risc d’exclusió social” del Parlament de Catalunya es va aprovar 

inicialment en data 4 d’octubre de 2016 i actualment es troba en fase d’esmenes. 

Aquesta és una llei absolutament necessària per a garantir el dret a l’habitatge, donat 

que el Tribunal Constitucional, prèvia petició del Partit Popular, va suspendre el 

contingut relatiu a l’habitatge de la Llei 24/2015 el passat mes de XX. Està previst que 

les esmenes a la nova llei comencin a discutir-se al ple del Parlament de Catalunya el 

proper mes de desembre. 

La situació d’emergència social que estem vivint és especialment greu en l’àmbit de 

l’habitatge. El sobreendeutament hipotecari és, de fet, una de les problemàtiques més 

punyents. Segons les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial, a 

Catalunya es van produir més de 15.000 llançaments per execucions hipotecàries i 

procediments derivats de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans 

(LAU), durant l’any 2015. D’aquests, més de 5.000 corresponien a execucions 

hipotecàries i prop de 10.000 a lloguers. 

Un dels canvis importants que s’ha produït en els últims anys és l’increment dels 

desnonaments per impagament de lloguer. Segons les últimes dades de l’Observatori 

Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa sobre l’impacte de la crisis en els 

òrgans judicials assenyalen que 6 de cada 10 llançaments realitzats a l’àmbit judicial 

de Terrassa, el 64,2%, són conseqüència de l’impagament de lloguer. A això li hem de 

sumar la bombolla de preus en els lloguers que s’està produint actualment tal i com en 

el seu moment va passar amb el preu de les hipoteques, sense que ningú prengués 

les mesures necessàries per evitar-ho.  

En aquests moments, són els Ajuntaments els que estan fent més esforços que mai 

per  tal d’aportar solucions i minvar els impactes que pateix la ciutadania. Però malgrat 

tot, el problema no s'atura, si no que augmenta amb casuístiques noves, i no es 

disposa ni dels instruments legals suficients ni dels recursos necessaris per abordar la 

situació. 

Les mesures previstes a la nova Llei tenen per objecte, en coherència amb la Llei 

24/2015, la protecció de les persones i unitats familiars que es troben en situació 

d’exclusió residencial, derivada d’una situació de sobreendeutament, o en risc de 

trobar-se en aquesta situació. Per aquesta raó, té com a finalitat cercar solucions que 

permetin que una persona pugui fer front als seus deutes derivats d’una relació de 

consum, que inclourien les derivades del pagament de l’habitatge, situació originada 

per causes sobrevingudes, com les que han derivat de la crisi econòmica que afecta la 

societat catalana. Al mateix temps, la Llei configura la funció social de la propietat en 

relació a la satisfacció del dret fonamental a disposar d’un habitatge digne i adequat 

per a persones en situació vulnerable, comptant amb la participació de les entitats 

privades. 

Malgrat ser plenament conscients de les limitacions i mancances que la nova llei 

presentarà respecte la part suspesa pel TC de la 24/2015, creiem que el text aprovat 



inicialment hauria d’incloure aspectes i mesures cabdals imprescindibles amb la 

finalitat d’aprofundir en els seus objectius. 

 

Pels motius expressats anteriorment La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de 

Terrassa adopta els següents acords: 

Primer. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que en la futura “Llei de mesures de 

protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social” 

s’inclogui la definició del concepte “lloguer abusiu” així com la seva regulació, de 

manera que les entitats afectadesper aquesta regulació hagin de reallotjar a les 

famílies en situació de vulnerabilitat que estiguin ocupant aquests pisos. 

Segon. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que els seus pressupostos incloguin 

les previsions necessàries per garantir l'efectivitat de les mesures de reallotjament o 

d'ajuda que contempli la Llei mitjançant partides ampliables en funció de les 

necessitats reals. 

Tercer. Sol·licitar al TSJC que es reuneixi amb els representants dels Ajuntaments per  

revisar i millorar els protocols de comunicació de qualsevol tipus de desnonament , de 

manera que es puguin realitzar amb suficient antelació per gestionar mesures 

correctores. 

Quart. Traslladar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, a la PAH Terrassa així com a totes les entitats municipals 

que puguin estar interessades. 

 

 

 

 

Terrassa a 21 de novembre de 2016 

 


