
Proposta de resolució per l’ampliació del parc públic d’habitatges de lloguer.

Xavier Matilla Ayala, portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú d’acord amb el
que  estableixen  els  articles  57.4  i  73  del  Reglament  Orgànic  de  l’Ajuntament  de
Terrassa presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

La ciutat de Terrassa ha patit,  entre 2012 i 2017, 3.251 desnonaments. L’11% dels
quals s’han produït a causa de l’estafa hipotecària i d’una legislació injusta i anòmala
dins del marc europeu. El 84%  restant,  està directament relacionat amb el règim de
lloguer (Dades del Consejo General del Poder Judicial). Una de les causes directes de
l’increment  dels  desnonaments  per  lloguer  (s’han  incrementat   un  4,3%  al  2017,
35.666  llançaments,  és  a  dir  6  de  cada  10  desnonaments  són  conseqüència  de
procediments de la LAU), ha estat la  “Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidadas de

felxibilización y fomento del mercado de alquilares de viviendas”, que modifició la Llei
d’Arrendaments Urbans (LAU), aprovada amb els vots a favor del PP i l’abstenció de
CIU. Aquesta legislació ha facilitat l’especulació amb l’habitatge, especialment per la
reducció  dels  anys  de  contracte,  de  3  a  5,  convertint  un  dret  bàsic  en  un  actiu
d’inversió, obviant la funció social de l’habitatge contemplada a la resta de legislació
vigent. L’Ajuntament de Terrassa està intervenint en el 56% dels desnonaments de la
nostra ciutat, el que implica que 211 desnonaments queden sense detectar o sense
atendre i 270 no s’han aturat (dades de la PAH Terrassa). En aquestes  xifres no estan
contemplats els anomenats desnonaments invisibles, que són aquells en els que les
persones  arrendatàries  han  d’abandonar  el  seu  habitatge,  sense  que  formalment
existeixi un procediment de desnonament, degut a que no poden pagar l’increment de
la  renda  transcorreguts  els  3  anys  de  plaça  mínim de  duració  dels  contractes  de
lloguer.

Les polítiques públiques d’habitatge han configurat un parc d’habitatges a la ciutat de
Terrassa,  tot  i  l’important  esforç,  que  no  ha pogut  garantir  el  reallotjament  de  les
persones o unitats de convivència desnonades. Terrassa compta amb un parc públic
de lloguer que ronda l’1,2% (957), però que dista del que seria desitjable, i que tenen a
altres  ciutats  europees  com  Viena,  Berlín  o  París.  Per  altra  banda  tenim  3.655
terrassenques inscrites per accedir a un habitatge protegit el 2016, quan al 2012 eren
2.996.

La ciutat compta amb 79.790 habitatges, dels quals el 82,3% són habitatges en règim
de compra i només un 11,5% en règim de lloguer. Un 15,6% dels habitatges es troben
buits  15.908 (Dades de l’INE 2011),  dels  quals  entre  4.000 i  5.000 són de grans
tenidors, fet que representa una greu anomalia si comparem aquesta dada amb ciutats
del nostre entorn.  

En l’actualitat,  estem vivint  una bombolla  especulativa  sobre els  preus del  lloguer.
Només en els últims any, el preu mig del lloguer a la ciutat ha augmentat de mitjana un



7,8% (segons dades de la cambra de la propietat), havent-hi barris on la pujada és
superior. El desmesurat increment dels preus de lloguer a la ciutat de Barcelona ha fet
que molta gent busqui pis a altres poblacions de l’àrea metropolitana cercant preus
més barats. Això ha estès la demanda com una taca d’oli des de la capital cap a les
poblacions del voltant i fa que els preus pugin ara en aquestes localitats, en una lògica
perversa similar a la que va causar la bombolla immobiliària recent.

Per canviar aquest model i evitar una nova bombolla, en aquest cas dels lloguers, és
necessari començar a realitzar canvis estructurals pel que fa a la forma d’abordar el
tema de l’habitatge de protecció pública.  Considerem com a prioritat  fonamental la
recerca de solucions alternatives a l’actual manca d’habitatge assequible que s’està
produint  a  la  ciutat.  La  present  proposta  té  com a  objectius  fonamentals  el  crear
mecanismes de generació de més habitatge de lloguer, sobretot de preu de protecció
oficial, i d’augmentar la capacitat del parc d’habitatges públics de lloguer.

Com  la  sanitat  o  l’educació,  l’habitatge  públic  constitueix  una  de  les  principals
garanties de l’Estat del Benestar, és per això que presentem aquesta proposta, alhora
que seguim exigint l’aplicació de la Llei d’habitatge de 2007 i que es posin les multes i
sancions corresponents als pisos buits de manera permanent i injustificada en mans
d’entitats financeres. Un mercat de l’habitatge regulat constitueix una de les principals
garanties  de  l’Estat  Social  atès  que estarà  protegit  de  les  fluctuacions  del  mercat
immobiliari. La provisió d’habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix
un  tema  cabdal  que  requereix  d’una  intervenció  decidida  i  coordinada  de  les
administracions. Tenim les eines, l’oportunitat i exigim la voluntat política per buscar
propostes  diferents  per  crear  una  ciutat  on  totes  puguem  viure  en  condicions  de
benestar, amb garanties d’accés a l’habitatge dignes, així com, als subministraments
bàsics inherents al mateix.

Els països i ciutats més avançats en matèria d’habitatge públic disposen d’un 15% o
inclús un 20% de parc d’habitatge públic. Tenint en compte que el parc d’habitatges
actual és de 79.790 a Terrassa, el 15% equivaldria assolir 11.968 habitatges públics a
la ciutat.  

És urgent i necessari buscar noves fórmules i establir mecanismes per arribar al 15%
en el termini  de 10 anys.  Objectiu que ha de ser marcat  i  implementat amb plans
bianuals que assegurin l’assoliment dels habitatges que manquen per arribar al 15%
l'any  2027,  és a dir,  uns 240 habitatges cada dos anys,  i  la  manera més eficaç  i
estable  d’aconseguir  aquests  habitatges  que  falten  és  augmentant  el  número
d’habitatges de protecció oficial permanent.

El marc legal vigent, inaplicat a Catalunya, coincideix amb l’anterior objectiu: a través
del principi de solidaritat urbana recollit en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret
a l’habitatge.   Aquest  principi,  recollit  a  l’article  73 de la  norma,  estableix  que els
municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca (és a dir, municipis com
Terrassa)  han de disposar  en el  termini  de 20 anys  d’un parc mínim d’habitatges
destinats  a  polítiques  socials  del  15% respecte  del  parc  principal  mitjançant  nova
construcció, rehabilitació o mobilització.

Per  tot  això  exposat  anteriorment,  proposem  al  Ple  d’aquest  ajuntament
l’aprovació dels següents 



ACORDS:

Primer.-  Activar l’acord 16 de la RESOLUCIÓ JUS/1696/2013, de 16 de juliol, per la
qual es fa públic el  Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits
judicials de Catalunya, i que diu que en l’àmbit de cada partit judicial es pot constituir
una comissió de seguiment presidida pel/per la jutge/essa degà/ana i integrada pel/per
la secretari/ària degà/ana o del servei d’actes de comunicació, la persona responsable
dels serveis socials del major nombre de municipis del partit adherits a aquest Protocol
i  la del  municipi  amb major nombre d’habitants,  que s’ha de reunir  a sol·licitud  de
qualsevol dels seus integrants i que ha de vetllar pel bon funcionament de l’aplicació
d’aquest Protocol, així com resoldre els dubtes que se’n puguin derivar de l’execució
pràctica.

Que aquesta  comissió  demani  al  degà/ana  que  els  jutjats  comuniquin  als  serveis
socials  municipals  l’inici  de  tots  els  processos  d’execució  hipotecària  i  els
desnonament que afectin a famílies vulnerables. 

Segon.- Emprendre les modificacions normatives escaients per tal d'establir l'obligació
de  destinar  el  30%  del  sostre  dels  edificis  de  nova  construcció  o  sotmesos  a
rehabilitació integral a la ciutat de Terrassa a habitatges de protecció oficial en règim
de lloguer, i a poder ser de gestió pública municipal, tenint present el diagnòstic del Pla
Local d’Habitatge.

Emprendre  les  modificacions  normatives  escaients  per  tal  d'establir  l'obligació  de
destinar  les  reserves  d’habitatge  protegit  previstes  als  sectors  urbanístics  de
desenvolupament , a règim de lloguer social, i a poder ser de gestió pública municipal,
tenint present el diagnòstic del Pla Local d’Habitatge.

Tercer.-Declaració de zones d’Àrees de Conservació i Rehabilitació que determini un
informe previ en l’àmbit de tot el municipi, amb l’objectiu de garantir un ús adequat de
l’habitatge,  de  promoure  la  regeneració  del  teixit  urbanístic  i  la  conservació  de
l’habitatge  en  estat  molt  deficient,  així  com  d’evitar  processos  d’especulació
immobiliària o que comportin riscos per a la cohesió social, es proposa l’impuls de les
àrees de conservació i rehabilitació (ACR), d’acord amb els articles 15, 36 i 37 de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, les quals es definiran al Pla Local d’Habitatge.

Quart.- Establir  la  delimitació  d’àrees  de  dret  de  tanteig  i  retracte  en  favor  de
l’administració, tenint present el diagnòstic del Pla Local d’habitatge.

Cinquè.- 

a) Reactivar de forma urgent els articles de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de

mesures de protecció del dret a l’habitatge de les famílies en risc d’exclusió
residencial.  Les  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  aixecat  la  suspensió,  en
concret,  a l’expropiació d’ús de 4 a 10 anys dels habitatges buits inscrits al
registre de pisos buits de la Generalitat (article 15) i l’expropiació de l’ús per 3



anys dels habitatges de les famílies excloses que signen dacions en pagament
(article 17).

b) Que l’Ajuntament  de  Terrassa  explori  la  via  de  l’expropiació  definitiva  dels
habitatges  buits  provinents  de  grans  tenidors  per  raons  urbanístiques  amb
l’objectiu d’executar els sistemes urbanístics de caràcter públic, de conformitat
amb  l’article  110.1  b)  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

Sisè.- 

a) Que l’Ajuntament de Terrassa apliqui  la Llei  d’habitatge de Catalunya de 2007 i
apliqui les sancions corresponents a tots els expedients oberts a grans tenidors per
habitatges buits durant més de dos anys.

b) Que l’Ajuntament de Terrassa, de conformitat amb  l’article 3 del Decret 1/2015 de
la  Generalitat  de  Catalunya,  apliqui  les  sancions  corresponents  a  tots  aquells
habitatges  provinents  d’execucions  hipotecàries  i  que  no  hagin  realitzat  les  obres
necessàries per al compliment dels requisits d’habitabilitat exigits als habitatges.

Setè.- Creació del Consell Municipal de d’Habitatge i creació d'un grup de treball de
seguiment de la implementació de la Proposta de resolució, dins d’aquest Consell.

Vuitè.- Instar  al  nou Govern de la Generalitat  a aplicar les multes coercitives i  les
sancions per habitatges buits que contempla la Llei d’habitatge de Catalunya del 2007 i
que poden arribar fins als 900.000€, sens prejudici  de les accions que ja està fent
l’Ajuntament de Terrassa.

Novè.-  Instar  al  govern  de  l’Estat  i  als  grups  parlamentaris  del  Congreso  de  los
Diputados a la modificació de la LAU, tornant als contractes de 5 anys, en lloc dels 3
actuals, obligar als grans tenidors a que prorroguin per altres 5 anys els contractes
quan els inquilins hagin complert amb les seves obligacions contractuals i dotar a les
Comunitats autònomes d’eines jurídiques per a que puguin declarar àrees urbanes a
les que es pugui regular el lloguer.

Desè.-  Comunicar  l’aprovació  d’aquesta  proposta  de  resolució  a  la  Generalitat  de
Catalunya,  al govern de l’Estat, al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i
del  Congreso  de  los  Diputados,  al  Consell  Comarcal  de  Vallès  Occidental,  a  la
Diputació  de  Barcelona,  a  la  Plataforma  d’afectats  per  l’Hipoteca  i  al  Sindicat  de
Llogaters/es.

A Terrassa, 9 d’abril de 2018


