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DICTAMEN AL PLE DE L’AJUNTAMENT

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT

Expedient número:  M2412020000017 En suport d'un Pacte d'Estat pel Dret de 
l'Habitatge. . 
Tràmit relacionat: Proposta de resolució presentada pels grups municipals Sant 
Vicenç  en  Comú-Podem i  PSC sant  Vicenç  en  Positiu,  en  suport  d'un  Pacte 
d'Estat pel Dret de l'Habitatge.

La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha obligat els ajuntaments a aplicar 
polítiques  públiques  de  contenció  durant  l'estat  d'alarma  amb  intel·ligència 
col·lectiva,  proximitat  en  l'atenció   i  sensibilitat  en  les  accions  per  evitar  el 
col·lapse del  sistema públic  de  salut.  Ara  els  ens locals  es  troben aprovant  i 
implementant mesures socials i econòmiques en el procés de desescalada.

Els Ajuntaments hem impulsat en temps rècord la creació d'equipaments socials i 
sanitaris,  hem fet  front  a  les demandes de la  població  més vulnerable,  i  hem 
dedicat molts esforços en l’aplicació de les diferents mesures de les fases de la 
desescalada.  En  paral·lel,  el  Govern  de  l'Estat  ha  aprovat  un  conjunt  de  de 
mesures d'escut social per evitar que l'emergència sanitària trenqués el model de 
cohesió social i es produís un increment de les desigualtats existents.

En matèria d'habitatge la situació anterior a la crisi provocada per la COVID19 ja 
era preocupant. L’estat espanyol liderava els desnonaments a nivell europeu, amb 
54.000 el  2019,  majoritàriament  en  règim de lloguer;  el  nostre  parc  públic  és 
insuficient (un 2% del total enfront del 15% de mitjana europea); disposàvem d’un 
parc privat d’habitatge envellit i de mala qualitat, que no complien els estàndards 
energètics actuals, i els preus de lloguer eren massa elevats en relació amb la 
capacitat adquisitiva de la població.

Aquesta situació és el resultat de les diferents polítiques impulsades durant els 
últims 40 anys, especialment de la mala gestió duta a terme durant l'anterior crisi  
immobiliària. La crisi de 2008 i la seva gestió posterior va estar marcada per una 
emergència  habitacional  caracteritzada  per  milers  de  desnonaments,  per  una 
severa reducció de les partides pressupostàries quan més es necessitaven, i per 
canvis normatius que en lloc de beneficiar la majoria van afavorir a uns pocs, com 
el rescat bancari, la negativa a la dació en pagament, la regulació de les SOCIMI i 
la flexibilització del lloguer.

Afortunadament, les noves mesures aprovades pel Govern estatal s'allunyen dels 
errors  del  passat,  tot  i  que  encara  són  insuficients.  Tant  la  prohibició  de 
llançaments, les ajudes al lloguer, com la pròrroga automàtica dels contractes de 
lloguer han estat mesures essencials, però que caldria prorrogar, com a mínim, 
durant 6 mesos més. Aquestes mesures, importants i necessàries, són mesures 
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d’urgència i no suposen un canvi estructural en un Estat que encara pateix un 
retard  considerable  en  relació  a  les  millors  pràctiques  europees  en  polítiques 
d’habitatge.

L'accés  i  la  qualitat  de  l'habitatge  són  factors  decisius  en  la  lluita  contra  les 
desigualtats i el canvi climàtic. A més, tant la promoció de nous habitatges com la 
millora de les existents tenen importants impactes econòmics.

 



Expedient: M2412020000017 X2020003874
ACCIÓ DE GOVERN

 

[Firma01-01]


		2020-07-13T11:30:18+0200
	MIGUEL COMINO HARO - 13/07/2020 11:30:18




