
A Catalunya hi ha 50 desnonaments al dia
mentre més de 320.000 famílies passen
fred, set o foscor perquè no poden mantenir les
seves llars a temperatura adequada o bé perquè
pateixen talls de subministrament.

Davant d’aquesta realitat una suma d’entitats
socials estem impulsant una Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) amb l'objectiu
d'establir sis mesures bàsiques:

* Mecanismes que atorguin una segona
oportunitat a les persones sobre
endeutades. Mitjançant dos procediments es
possibilita que es puguin liquidar els deutes
vinculats amb l'habitatge habitual per a poder
començar de nou.

* Cap desnonament per a les famílies en
execució hipotecària, establint l 'obl igació a les

entitats financeres de concedir un lloguer
forçós.

* Lloguer social per famílies en lloguer en
risc de desnonament. Quan el propietari de
l'immoble sigui una entitat financera o un gran
tenedor d’habitatge aquest haurà d'aturar el
desnonament i oferir un lloguer social . En
canvi, quan aquest sigui un petit tenedor serà
l'administració l'obligada a concedir ajudes
perquè l'afectat pugui seguir a l'habitatge o
assegurar un reallotjament adeqüat.

Ens hi ajudes?
Perquè aquesta ILP pugui ser possible és molt
important la participació de tota la
ciutadania. Pots ferho:

* Signant a favor de la ILP a les seus on

t'indiquem al web: www.ILPhabitatge.cat

* Organitzant actes públics. Posa’t en
contacte a ilphabitatge@gmail.com.

* Fent difusió via xarxes socials per arribar
al màxim de persones, utilitzant el hashtag
#AvuiEsPot i seguirnos a @ILPhabitatge.

* El BocaOrella: explicali al veí o veïna perquè
s'adoni de la urgència d'aquesta ILP.

#Què puc fer?
• Persones majors de 16 anys i les

que tenen 16 anys complerts al signar.
• Estar empadronat a Catalunya.
• El NOM, COGNOMS i la SIGNATURA

han d'aparèixer tal com apareix al DNI.
• El DOMICILI ha de ser el del darrer

empadronament (no el que apareix al DNI).
• Ha de tenir DNI, tret dels casos

següents: no té DNI però té NIE vigent
(persones procedents de països que no són de la
UE). No té DNI però té passaport vigent
(persones procedents de països de la UE).

A on puc signar?

PAHs: Bàsicament en tots els minicipis on la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) tingui
seus hi haurà plecs per a poder signar:
Aliança contra la Pobresa energètica:

Confederació d’AV de Catalunya
Coordinadora d’assemblees de
treballadors/es en atur de Catalunya
Front Cívic de Catalunya
Plataforma Afectats per la Hipoteca de
Catalunya (PAH)
Plataforma Aigua és Vida
Unió de Consumidors de Catalunya
Xarxa per la Sobirania Energètica

En majúscules!

#JoTambéSigno
* Accés garantit a subministraments bàsics
d’aigua, llum i gas a les llars vulnerables.

*Cap tall de llum, aigua o gas. S’establirà un
protocol obligat de comunicació i intervenció
prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els
ajuts necessaris per a evitar el tall de
subministrament, en cas que l’impagament sigui
per manca de recursos econòmics.

*Creació d'un parc públic de lloguer amb els
pisos buits de bancs i grans immobiliàries.

#AvuiEsPot



Cal la teva signatura!

www.ILPhabitatge.cat #AvuiEsPot

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) és un
mecanisme de participació que permet que
la ciutadania pugui plantejar al Parlament –
en aquest cas català una proposta de llei, una
esmena constiticional o una reforma legislativa.

Per a ser acceptat el tràmit parlamentari i
presentar una proposició de llei a la Mesa del
Parlament calen, com a mínim, 50.000
signatures.

Aquesta ILP és una iniciativa d'una organització
de drets humans com l'Observatori DESC, de la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de
Catalunya (PAH) i de les entitats veïnals, socials
i ecologistes de l'Aliança Contra la Pobresa
Energètica que davant de l'alarmant creixement
de desnonaments i de persones afectades per la
pobresa energètica creiem que calen amb
urgència canvis legislatius.
Contacte:

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca
http://afectadosporlahipoteca.com/

Aliança Contra la PobresaEnergètica
http://pobresaenergetica.es/

Observatori DESC
http://observatoridesc.org/
info@observatoridesc.org

#JoTambéSigno
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Lloguer forçós de pisos
buits de bancs i gransimmobiliàries
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Segonaoportunitat

@ILPhabitatge

ilphabitatge@gmail.com

#Qui som? #Una ILP? #AvuiEsPot

Cap tall de
subministrament
energètic i d'aigua




