
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA NOVA TAXA DE PISOS BUITS PROPIETAT
D’ENTITATS FINANCERES I GRANS TENIDORS IMMOBILIARIS

Atès que l’actual crisi ha impactat de manera molt dramàtica en la vida de milers de
persones,  que a   causa de les  dificultats  econòmiques no poden cobrir  les  seves
necessitats més bàsiques i en concret en matèria d’habitatge.

Atès que milers de persones han estat desnonades i  han vist vulnerat el seu dret a un
habitatge digne enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,
exclusió social, econòmica i residencial.

Atès que l’Estat espanyol és el  país d’Europa amb més desnonaments i amb més
habitatges buits.

Atès que la gran majoria dels habitatges buits són propietat d’entitats financeres  i de
grans tenidors.

Atès que gran part  d’aquestes entitats  financeres han estat,  d’una manera o altra,
rescatades amb diners públics.

Atès que la PAH ja fa anys que reivindica la dació en pagament  i que es garanteixi el
dret a l’habitatge digne.

Atès que la Llei del Dret a l’Habitatge a Catalunya estableix com a utilització anòmala
d’un habitatge la seva desocupació i permanent i injustificada.

Atès que cal  mobilitzar  els  pisos buits  a través de la  imposició de multes com bé
permet la Llei 18/2007 (i el Decret 1/2015). 

Atès que diferents ajuntaments del nostre país han decidit  penalitzar els habitatges
que en aquest moment és troben en mans dels bancs i posar-los en lloguer social per
a les famílies que es troben en situació de risc social.

Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet ha manifestat i s’ha manifestat en contra dels
recursos del  Tribunal  Constitucional  impulsats pel  govern del  PP i  llurs  sentències
envers la llei  24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència
en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

El  grup  Municipal  d’ERC  proposa  al  Ple  de  l’Ajuntament  l’adopció  dels  següents
acords:

1. La modificació de les ordenances fiscals de l’any 2017 per incorporar una taxa per la
verificació d’ús anòmal d’un habitatge en cas d’estar buit. 

2.  Ratificar  el  compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet  amb les altres institucions
catalanes  per  garantir  el  dret  a  l’habitatge  digne  de  la  població,  i  per  fer  front  a
l’emergència habitacional.

3. Donar trasllat d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, als grups polítics del
Parlament  de  Catalunya,  al  Consell  de  Ciutat,  als  consells  de  Districte,  a  les
Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i a la FAVVLH.




