
Un any posant 
l’habitatge 
al centre
Durant aquest primer any de legislatura, des de la CUP de Figueres hem 
impulsat mocions en relació a l’habitatge i la pobresa energètica. La nostra 
prioritat ha estat l’aplicació de la Llei 24/2015.



Informe de Serveis Socials. A l’inici de la legislatura demanem un informe a 
Serveis Socials per conèixer la informació més actualitzada en aquesta ma-
tèria. Algunes conclusions que n’extraiem:

La manca d’habitatge públic i la necessitat creixent d’habitatges d’estada 
temporal per a persones en situació d’exclusió residencial.
L’externalització de la gestió de les competències de l’Ajuntament en 
matèria d’habitatge: a banda dels immobles cedits per la Generalitat de 
Catalunya o les entitats bancàries, la resta de pisos són propietat de ter-
cers amb els quals el consistori ha aprovat un conveni de col·laboració.
Dels 170 habitatges ocupats, 120 són famílies en seguiment a Serveis 
Socials.
La necessitat d’actualitzar el Pla Local d’Habitatge que finalitza el 2015.

Moció de seguiment de la Llei 24/2015. A principis d’octubre presentem 
al ple una moció per fer seguiment de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta 
llei, vigent des del mes d’agost i fruit de la mobilització ciutadana, dota a les ins-
titucions de mecanismes d’actuació per aturar desnonaments produïts tant per 
execucions hipotecàries com per impagament de lloguer, per paralitzar els talls 
de subministraments bàsics (electricitat, aigua potable i gas) i per mobilitzar el 
parc d’habitatges buits per destinar-los a lloguer social. La moció presentada 
per la CUP pretén ser un primer pas per constituir una comissió que desplegui 
les mesures que contempla la llei en l’àmbit municipal, coordinat amb els dife-
rents agents implicats: el Govern, els grups de l’oposició, els Serveis Socials, el 
Col·legi d’Advocats, els Jutjats de Figueres i les diferents entitats i associacions. 
Malgrat que la resta de grups de l’oposició dóna suport a la moció, els vots del 
govern i el vot de Diego Borrego (Partit Popular) no permeten que sigui aprova-
da.

Compra de pisos tempteig i retracte. Votem a favor del dictamen que 
implica comprar pisos a bancs procedents de desnonaments o dacions en 
pagament perquè no els acabin comprant els fons voltor, per a destinar-los a 
polítiques socials municipals. Tot i així, som conscients i crítics amb aquest ti-
pus d’adquisició, que comporta comprar pisos de persones que han estat des-
nonades per allotjar-hi persones amb problemes en relació a l’habitatge i que 
suposa un nou rescat encobert dels bancs. Malgrat això, entenem la nostra 
decisió com una de les vies per fer front a la greu manca d’habitatges socials 
de la ciutat, però mantenim la nostra proposta per obtenir pisos a través de la 
cessió obligatòria d’habitatges de grans tenidors i entitats bancàries.

Què hem fet aquest any?
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Taxa pisos buits. Al ple de desembre presentem al·legacions a l’ordenança 
que preveu multar amb 400 euros els propietaris d’habitatges buits. Proposem 
que, a més de contemplar com a subjecte passiu d’aquest impost les persones 
físiques, afegir el gran tenidor d’habitatge  (entitats financeres, les filials immo-
biliàries d’aquestes entitats, els fons d’inversió i les entitats de gestió
d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària, etc). 
Les al·legacions no són acceptades i finalment l’ordenança queda aprovada 
tal com la contemplava l’al·legació del regidor Diego Borrego (Partit Popular): 
l’impost de 400 euros es farà efectiva només per als propietaris amb patrimoni 
immobiliari superior als 2.000.000 euros.

Pressupostos 2016. Entenem que els pressupostos presentats pel Govern 
de Figueres no responen a la realitat social del municipi. Apostem per posar el 
focus en les necessitats reals de la ciutadania i, per aquest motiu, presentem 
diverses esmenes. En relació a l’habitatge, la pobresa energètica elaborem les 
següents propostes:

Augment de la partida Ajuts socials manteniment habitatge: 250.000€
Augment de la partida Programes socials en pobresa energètica: 50.000€
Augment de la partida Habitatge inclusió social: 200.000€
Creació de la partida Ajuts socials IBI famílies en risc d’exclusió social: 
60.000€

Jornada de formació Llei 24/2015. El mes de desembre proposem a la 
Regidoria d’Habitatge fer una jornada de formació de l’Observatori DESC (un 
dels promotors de la ILP d’habitatge) sobre la Llei 24/2015 per a tècnics i per a 
entitats a Figueres. L’Ajuntament accepta la nostra proposta i convoca la jorna-
da per al mes de març. La jornada posa de manifest La necessitat que tots els 
agents implicats estiguin coordinats, la responsabilitat dels ajuntaments en el 
compliment de la llei, amb la la possibilitat de posar sancions.
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Jornades habitatge i pobresa energètica. Mesures de la Llei 24/2015. 
A partir del mes de març, des del grup de treball de polítiques socials de la 
CUP, iniciem un cicle de xerrades entorn de la problemàtica de l’habitatge i la 
pobresa energètica que durarà tota la primavera. El primer acte se centra en la 
situació d’emergència a Figueres i en les mesures urgents en matèria d’habi-
tatge que proposa la Llei 24/2015, a càrrec de Pau Llonch, membre de la PAH 
Sabadell i Crida per Sabadell.

Alternatives per a un habitatge digne. L’experiència de La Borda. El 
mes d’abril és el torn de les alternatives per a un habitatge digne. Joan M. Gual i 
Pep Marcé, membres de La Borda (Barcelona) ens expliquen el seu projecte de 
cooperativa d’habitatge en cessió d’ús. 

Moció de suport a la Llei 24/2015. Al ple de maig presentem dues mo-
cions relacionades amb l’habitatge. Després que el Govern espanyol interposés 
un recurs amb suspensió cautelar davant el Tribunal Constitucional contra la 
Llei 24/2015, proposem una moció de suport a aquesta llei, defensant el full de 
ruta d’alternatives que preveuen les entitats promotores de la ILP d’habitatge. 

Prou talls de subministraments! El 28 de maig organitzem una xerrada 
amb l’Aliança contra la Pobresa Energètica sobre les mesures urgents de la Llei 
24/2015 en matèria de pobresa energètica a càrrec de Xavier Pallarès, un dels 
punts que no ha estat recorregut pel Partit Popular al Tribunal Constitucional.

Moció per regularitzar la situació dels ocupants en risc d’exclusió 
residencial. Proposem una moció per regularitzar la situació de les ocupa-
cions d’unitats de convivència en risc d’exclusió social per aconseguir lloguers 
accessibles i incorporar aquests habitatges a la borsa de pisos municipals 
destinats a polítiques socials. La moció és aprovada per unanimitat al ple de 
l’Ajuntament.

Fons del Patrimoni Municipal Sòl. Preguntem al ple sobre la gestió del 
fons del Patrimoni Municipal del Sòl. Segons la Llei 03/2012 d’Urbanisme 
vigent, els recursos econòmics que integren el Patrimoni Municipal del Sòl 
s’han de destinar a l’adquisició i urbanització del sòl destinat a habitatges de 
protecció pública, a la conservació i rehabilitació dels propis béns del patrimo-
ni, a la construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública, entre altres. 
D’aquest fons l’Ajuntament de Figueres ha utilitzat per als fins contemplats, 
durant aquests anys, la quantitat d’1,5 milions d’euros aproximadament i en 
queden, actualment, uns 8,5 milions d’euros. Des de la CUP alertem que la Llei 
18/2007 d’Habitatge vigent a Catalunya tipifica com a “infracció molt greu” “in-
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complir la destinació dels béns del Patrimoni Municipal del Sòl i l’Habitatge que 
obligatòriament s’han de destinar a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir 
a un habitatge digne i adequat per mitjà d’un règim de protecció pública. Les 
infraccions molt greus se sancionen amb una multa, segons l’esmentada llei, 
“de fins a 900.000 euros”. El fet que els fons del Patrimoni Sòl no estiguin en un 
dipòsit concret i que gairebé no s’hagi fet, durant aquests anys, l’ús contemplat 
per la llei ha permès a l’Ajuntament de Figueres presentar una comptabilitat 
confusa. Les liquidacions dels pressupostos presentades durant aquests anys 
ha estat enganyoses, ja que ometen els fons dineraris del Patrimoni del Sòl que 
figuren com a romanent i que s’haurien de descomptar, ja que aquests tenen 
un ús específic i no haurien d’utilitzar-se per a la caixa general de l’Ajuntament. 
Des de la CUP entenem que aquests recursos ja han estat gastats i, per tant, 
no poden tornar a utilitzar-se. La conseqüència política d’haver dedicat els 
esmentats recursos dineraris a necessitats ordinàries de tresoreria, és que en 
els últims 10 anys s’ha perdut l’oportunitat de realitzar les polítiques d’habitatge 
i urbanístiques que preveu la llei i, per tant, s’ha malbaratat el seu efecte social-
ment redistributiu


