Resolució del 5è. Congrés Socialista de Mataró
Pel dret d’accés a l’habitatge
Exposició de motius
Des del PSC de Mataró no deixarem de treballar perquè els drets de les persones, reconeguts a l’Estatut i
la Constitució, puguin ser exercits en plenitud. I el dret a l’habitatge n’és un dret social fonamental.
Els socialistes ens hem manifestat sempre en la defensa del dret a l'habitatge, i hem treballat des dels
ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels problemes
dels ciutadans i ciutadanes, per garantir el dret d'accés de totes les persones a un habitatge digne, i en
especial per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat, sense tenir, en molts casos, ni les
competències ni el finançament necessari.
La bombolla immobiliària de la construcció i venda d’habitatges va esclatar a partir de 2007, ocasionant
una de les majors crisis econòmica i financera de la història recent, una crisi en la que encara estem
immersos al nostre país.
El fet que la vivenda fos tractada com un valor de mercat, feia augmentar de forma progressiva i il·limitada
els preus - i conseqüentment, les hipoteques -, fins al punt de fer inviable el seu pagament quan les
rendes, principalment dels treballadors i de la classe mitjana, van començar a patir els efectes de la crisi.
El que va seguir desprès encara està present a les nostres ciutats: desnonaments, desprotecció de la
ciutadania davant el col·lapse del sistema provocat pel sector financer i la insuficient reacció dels governs,
pèrdua del valor de la propietat per sota del valor de les hipoteques, milers de pisos buits, ocupacions
il·legals...
D’això a Mataró en sabem prou perquè les empremtes de la crisi immobiliària són ben presents i és un
dels problemes més greus als que ens enfrontem, amb un clar risc per a la cohesió social i territorial.
Doncs, encara que pugui semblar paradoxal amb centenars de pisos buits, la dificultat d’accés al crèdit
bancari per a la compra i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, lluny d’haver afavorit la via del
lloguer amb uns preus raonables, està sent tot el contrari: els preus dels lloguers són cada cop més
inaccessibles per a la majoria de les persones treballadores.
El preu mitjà d’un habitatge tipus a Mataró (2 ó 3 habitacions, entre 50 i 70 m2) és d’uns 650-700 euros
mensuals, gairebé igual que el salari mínim interprofessional per a 2017 (707,60 euros); salari mínim que,
dit sigui de pas, cada cop s’assembla més al sou net mensual de molts treballadors.
Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar la situació, tot i l’esforç dels
ajuntaments per garantir que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui accedir a un habitatge digne que li
permeti mantenir el seu projecte vital, posant a disposició dels ciutadans ajuts a l’habitatge, lloguer social,
serveis de mediació, mecanismes de sanció a les entitats financeres i un positiu treball conjunt amb
entitats i plataformes per intentar fer front a les situacions de desnonament.
S’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals als problemes que sacsegen la ciutadania
com és la situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya. Hem d’evitar
que les conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable: les famílies.

Per això, ara més que mai, són indispensables polítiques d’habitatge per lluitar contra l’exclusió social que
suposa la manca d’accés a un habitatge digne i que atorguin garanties reals de forma immediata i en el
futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar.
Els socialistes reclamem un canvi legislatiu urgent, que adapti el marc legal a la realitat social i que doni
resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes afectades, permetent la dació en pagament, el
lloguer social i la suspensió dels desnonaments de famílies vulnerables en aquells casos en els quals la
propietat tingui consideració de gran tenidor d’habitatge i fins que no es garanteixi una alternativa
residencial per a les persones o unitat familiar afectada, tot amb independència del dret de la mateixa
sobre l’habitatge en qüestió.
Demanem al Govern de l’Estat la modificació de la Llei d’Arrendaments Urbans per tal d’introduir mesures
de control i contra l’especulació en el mercat de lloguer de l’habitatge, la modificació de la normativa de l’
IRPF per incrementar la fiscalitat per rendiments especulatius de capital immobiliari, així com també la Llei
d’Hisendes Locals per tal d’introduir mesures tributàries que permetin gravar la propietat dels immobles de
naturalesa especulativa
També cal que el Govern de la Generalitat exerceixi de forma efectiva la competència de promoció de
l’habitatge públic, en especial del parc de lloguer, ampliant aquest parc i millorant la gestió actual, i
l’aplicació de la nova llei 4/2016 , de protecció del dret a l’habitatge aprovada al mes de desembre de 2016
al Parlament de Catalunya. I que reforci la col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per tal de mobilitzar
tot el seu parc d’habitatge públic disponible en la nostra ciutat, així com el parc d’habitatges en cessió, o
dels expropiats temporalment.
Des de l’ajuntament de Mataró els socialistes continuarem treballant per vetllar pel dret a l’accés a
l’habitatge, per la cohesió social i territorial, per la lluita contra les pràctiques especulatives que dificulten o
impedeixen l’objecte social i d’interès general de la propietat immobiliària, per combatre la pobresa
energètica i pel rebuig contra les ocupacions delinqüencials o incíviques.
L’ocupació descontrolada d’habitatges buits és la resposta de les famílies que no tenen sostre. És una
senyal inequívoca de pobresa i vulnerabilitat i de manera freqüent va aparellada amb manca d’ingressos,
pobresa energètica i exclusió social. I promogudes en gran part per les màfies. Sens dubte és un dels
problemes més greus als quals ens enfrontem actualment a la nostra ciutat.
El fenomen de l’ocupació, sovint concentrada en determinats barris o zones, comporta també un procés de
degradació de la ciutat, de l’espai i la vida pública al qual cal prestar atenció prioritària. Cal fer-hi front,
abocar recursos i cercar solucions, com ja estem fent a Mataró en el marc de la recentment creada
Comissió per gestionar el risc per a la seguretat i la convivència derivat de l’ocupació d’habitatges.
El PSC recolza la iniciativa del Col·legi d’Advocats, d’impulsar la modificació de la llei d’Enjudiciament Civil
per permetre que els jutges apliquin diligències cautelars en els processos contra les ocupacions il·legals,
especialment en els casos propiciats per les màfies i quan les ocupacions siguin d’habitatges de titularitat
pública, d’entitats socials, o cedits per a usos socials o per situacions d’emergència habitacional.
Per tot això, el 5è. Congrés Socialista de Mataró
Acorda
Donar suport a aquesta Resolució.
Mataró, a 25 de febrer de 2017
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