
       Exigim un pla local valent per a garantir el dret a un habitatge digne 

 
La PAH, el Sindicat de Llogateres i el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana valorem el procés 

d'elaboració del Pla Local d'Habitatge de Terrassa 

 
Encara que no ha tingut massa difusió, el Govern municipal va iniciar abans d'acabar l'any 2018 el procés 

d'elaboració un pla per als pròxims sis anys de polítiques d'habitatge a Terrassa. L'encàrrec extern per a 

elaborar-lo i el procés de participació obligat es van desenvolupar en paral·lel, suposem que per la proximitat 

al final del mandat. Després d'una presentació inicial al novembre i una altra al febrer per a aportar propostes, 

al març van presentar un informe final del procés que és una mera llista d'actuacions sense prioritzar del Pla, 

sense cap mena d'estadístiques i dades que les fonamentin, ni tampoc una descripció o desenvolupament de 

quan, com i amb quins recursos es faran realitat, a més de sense quantificar totes aquestes accions (per 

exemple: nombre d'habitatges protegits o d'emergència que s'aconseguiran anualment) 

 

A causa del poc temps per la proximitat de les eleccions i amb una vetllada intenció del Govern municipal 

d'accelerar la seva aprovació  en plena pre-campanya, el procés suposadament participatiu que han 

plantejat ha estat “amb presses”, sense aportar dades de res (habitatge buit, desnonaments, grans propietaris 

responsables de l'especulació i la bombolla, habitatges socials i de protecció oficial etc.) i sense “fer els deures” 

quant a treball previ i sense informar de com i quan es portaria al ple el Pla. Posteriorment, ens sorprenen 

anunciant que han iniciat els tràmits per a portar-ho a l'últim ple just abans de les eleccions municipals i en 

plena campanya per a les eleccions generals. Ahir mateix vam saber que, segons es va informar en una reunió 

la comissió de seguiment del procés participatiu del pla, finalment no es portarà a aprovació inicial en l'últim 

Ple abans de les eleccions per no disposar d'una majoria suficient. 

 

Disposar d'un pla d'habitatge, no és una elecció dels Ajuntaments, sinó una obligació que estableix per a 

municipis com Terrassa la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya de 2007. De fet des d'aquest any, gairebé 

un centenar de municipis han redactat plans d'habitatge, entre els quals estan Sabadell, Badalona, Manresa, 

Vic, Tarragona, Reus, Lleida o Barcelona. A més, el seu contingut també està marcat per llei, incomplint els 

treballs que ha presentat el Govern de Terrassa amb el que marca la norma quant a contingut mínim. 

 

Però aquest Ajuntament ha estat més de 10 anys sense cap pla d'aquest tipus, sense dades oficials sobre el 

problema (tal vegada tractant de fer-ho desaparèixer o d'amagar-lo?) i improvisant les polítiques 

d'habitatge, tant les d'emergència, com l'estructurals. Mentrestant han estat els moviments socials els qui 

han denunciat el problema de l'habitatge, aportant dades, defensant al carrer dia a dia, així com proposant i 

aconseguint solucions, tant a nivell local (stop desnonaments, cancel·lacions de deutes, lloguers socials, 

reallotjaments, stop talls i comptadors socials, multes, o mesures com el 30% d'habitatge protegit en noves 

promocions o grans rehabilitacions), com autonòmic (transformant les nostres pràctiques i demandes en la 

ILPHabitatge – Llei 24/2015) i també a nivell estatal (Llei Habitatge PAH o proposta de regulació de preus dels 

lloguers del Sindicat d'Inquilines). 

 

Sorprèn i indigna que ara el Govern es desperti, però per responsabilitat, perquè tenim molt a dir i perquè 

portem gairebé 9 anys exigint una planificació de les polítiques d'habitatge, hem participat en aquest procés 

participatiu de manera molt activa i aportant propostes clares. 
 

No entrarem a valorar el contingut que es coneix del Pla perquè no tenen ni els mínims exigibles per a dir-se 

com a tal. Però sí que volem destacar algunes de les propostes que hem pensat des dels moviments socials 

que s'han d'incorporar sí o sí, perquè són prioritàries i de mínims: 

 



1. Modificar el pla d'urbanisme de manera immediata per a aplicar el 30% d'habitatge protegit en nova 

construcció i gran rehabilitació que es va aprovar en el Ple de la ciutat fa mesos i que permet augmentar 

l'habitatge protegit a la ciutat existent. 

2. Posar en marxa un sistema d'indicadors sobre l'estat del dret a l'habitatge i sobre la resposta dels poders 

públics, que sigui públic i actualitzat com a mínim anualment, especialment sobre la bombolla dels lloguers i 

les situacions de major vulnerabilitat en l'accés de l'habitatge. 

3. Reactivar i accelerar la imposició de sancions per habitatges buits i mal conservades de bancs i estenent 

les mesures d'actuació a tota mena de propietaris que incorrin en l'incompliment de la funció social de 

l'habitatge i fomentant el lloguer social. 

4. Crear noves unitats anti-desnonaments i anti-corts especialitzades, amb personal propi i recursos, que 

treballin de forma preventiva combinant el treball social, en els jutjats, la negociació amb la 

propietat/companyies i la presència física en els desnonaments i restitució de subministraments; garantint 

amb elles una aplicació plena de la Llei 24/2015 i la fi dels desnonaments a la ciutat, especialment els 

desallotjaments oberts, amb menors o sense alternativa habitacional etc. 

5. Realitzar una diagnosi específica i urgent sobre el problema dels lloguers i aplicar mesures contundents per 

a frenar la bombolla dels lloguers a la ciutat, detenir els abusos cap a les inquilin@s 

(discriminació,assetjament psicològic, exigència de garanties injustes) fent una veritable aposta pels lloguers 

assequibles i estables com a forma d'accés a un habitatge digne. 

6. Pla de xoc i estructural d'habitatge social que permeti arribar al 20% d'habitatge social a la ciutat, superant 

l'Objectiu de Solidaritat Urbana que marca la Llei del dret a l'habitatge català i el Pla Territorial Sectorial 

d'Habitatge per a 2030, i garantint que el 10% sigui de protecció oficial, de propietat pública i de lloguer o 

altres formes alternatives no especulatives, com les cooperatives en cessió d'ús. 

 

Pensem que el Govern municipal de Terrassa, una vegada més, va tard i malament, mostrant una total 

desconsideració amb les persones que estan sofrint en primera persones els desnonaments, la bombolla dels 

preus dels lloguers i la falta d'habitatge social, assequible i estable.  

 

Per aquest motiu exigim que abans de portar qualsevol pla al Ple per a la seva aprovació inicial, es presenti a 

les entitats i moviments socials un avantprojecte complet de Pla, que contingui una diagnosi del problema, 

una proposta d'actuacions quantificades, prioritzades, calendaritzades i pressupostades; garantint la veritable 

participació d'aquestes i de la ciutadania, i incorporant les seves propostes.  

 

Exigim al nou Govern que sorgeixi de les eleccions que escolti a la ciutadania que faci un Pla valent i 

ambiciós que inclogui les demandes dels moviments socials i que s'apliqui sense excuses. 

 

Les entitats socials estarem damunt i vigilants perquè així sigui. 

 

 

                        


