
 

 

 
RECUPEREM LA LLEI 24/2015, DE MESURES URGENTS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA EN 
L'ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA
  
La situació d'emergència habitacional i de pobresa energètica
destrossant la vida i condemnant a la pobresa milers de persones i famílies cada dia a casa 
nostra. Escandalosament, lluny de revertir, la tendència és a augmentar afectant especialment 
a les famílies que viuen en règim de l
  
A Catalunya hi continua havent diàriament 43 desnonaments, el 65% dels quals són de 
lloguers, segueixen els d'hipoteca i augmenten els de famílies que accedeixen precàriament a 
habitatges buits. 
  
També a Catalunya, el Parlament va aprovar la Ll
urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Una de la 
lleis més garantistes contra l'exclusió residencial a tot l'Estat i a Europa, nascuda de l’Iniciativa 
Legislativa Popular d’habitatge impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, que va comptar amb un ampli 
suport social – prop de 150.000 signatures
parlamentaris. 
  
Va garantir una segona oportunitat a les famílies, es van aturar milers de desnonaments, va 
augmentar el parc d’habitatge públic, es van assegurar reallotjaments adequats i també va 
assegurar l'accés als subministraments bàsics amb una protecció
social. 
 
Amb la 24/2015, els Ajuntaments, les administracions que més directament coneixen i atenen 
les persones a tot el territori català,
fer front a les necessitats 
compliment de la funció social de l'habitatge: permet ampliar el parc d'habitatges amb la 
cessió obligatòria dels habitatges en mans de grans tenidors, aturar els desnonaments amb 
lloguers socials i els talls de subministraments.
  
Les persones afectades i les qui treballem cada dia enfrontant el problema de l'habitatge 
sabem que aquesta Llei és un instrument imprescindible per aturar i revertir l'exclusió 
residencial. La part d'articulat refere
vigència la seva potència amb l'aturada de més de 10.000 desnonaments; si no hagués estat 
suspesa, des de llavors fins avui 
mesures contra la pobresa energètica han aconseguit aturar més de 82.500 talls de 
subministraments. 
 
El Govern de Mariano Rajoy i del PP, en lloc de garantir el dret bàsic a un habitatge digne a què 
l’obliga l’art. 47 de la Constitució i els tractats internacionals de defensa del
ha ratificat, va actuar premeditadament en contra de la protecció d’aquest dret i a favor dels 
interessos privats de la banca i els fons voltor interposant, paradoxalment, un recurs 

RECUPEREM LA LLEI 24/2015, DE MESURES URGENTS PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA EN 
L'ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA 

La situació d'emergència habitacional i de pobresa energètica que patim des de 2008 continua 
destrossant la vida i condemnant a la pobresa milers de persones i famílies cada dia a casa 
nostra. Escandalosament, lluny de revertir, la tendència és a augmentar afectant especialment 
a les famílies que viuen en règim de lloguer.  

A Catalunya hi continua havent diàriament 43 desnonaments, el 65% dels quals són de 
lloguers, segueixen els d'hipoteca i augmenten els de famílies que accedeixen precàriament a 

També a Catalunya, el Parlament va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures 
urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Una de la 
lleis més garantistes contra l'exclusió residencial a tot l'Estat i a Europa, nascuda de l’Iniciativa 

lar d’habitatge impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, que va comptar amb un ampli 

prop de 150.000 signatures- i que fou aprovada per unanimitat dels grups 

Va garantir una segona oportunitat a les famílies, es van aturar milers de desnonaments, va 
augmentar el parc d’habitatge públic, es van assegurar reallotjaments adequats i també va 
assegurar l'accés als subministraments bàsics amb una protecció més extensiva que

Amb la 24/2015, els Ajuntaments, les administracions que més directament coneixen i atenen 
les persones a tot el territori català,  van disposar d’eines efectives, redistributives i justes per 
fer front a les necessitats d’habitatge dels seus municipis. La Llei 24/2015 fa efectiu el 
compliment de la funció social de l'habitatge: permet ampliar el parc d'habitatges amb la 
cessió obligatòria dels habitatges en mans de grans tenidors, aturar els desnonaments amb 

als i els talls de subministraments. 

Les persones afectades i les qui treballem cada dia enfrontant el problema de l'habitatge 
sabem que aquesta Llei és un instrument imprescindible per aturar i revertir l'exclusió 
residencial. La part d'articulat referent a l’habitatge va demostrar durant els 9 mesos de 
vigència la seva potència amb l'aturada de més de 10.000 desnonaments; si no hagués estat 
suspesa, des de llavors fins avui haguéssim pogut aturar uns 35.000 desnonaments més. Les 

a energètica han aconseguit aturar més de 82.500 talls de 

El Govern de Mariano Rajoy i del PP, en lloc de garantir el dret bàsic a un habitatge digne a què 
7 de la Constitució i els tractats internacionals de defensa dels drets humans que 

ha ratificat, va actuar premeditadament en contra de la protecció d’aquest dret i a favor dels 
interessos privats de la banca i els fons voltor interposant, paradoxalment, un recurs 
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nostra. Escandalosament, lluny de revertir, la tendència és a augmentar afectant especialment 

A Catalunya hi continua havent diàriament 43 desnonaments, el 65% dels quals són de 
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d’inconstitucionalitat contra la majoria dels articles
Constitucional va admetre el recurs i va ordenar la suspensió de part de la llei a l'espera d'una 
sentència que encara no ha arribat. La pressió social va salvar les mesures de pobresa 
energètica. 
  
D’aquesta manera, la sagnia de desnonaments ha de ser atesa només amb recursos públics, 
mentre la banca, rescatada amb diners públics, continua acaparant recursos sense cap retorn 
social, enriquint-se desmesuradament tot i ser part responsable de la mala praxi bancària i 
l'emergència que pateix la població.
  
Actualment, les Meses d’Emergències no compleixen la seva funció urgent i acumulen casos 
amb esperes de més de 6 mesos. 5.000 sol·licituds rebudes a les Meses d’emergències des que 
va entrar en vigor la 24/2015 i només 2
Barcelona hi ha 360 famílies esperant un habitatge adjudicat fa més de 9 mesos.
 
Per altra banda, el parc públic no arriba al 2%, la mobilització d'habitatge social ha estat molt 
per sota de les necessitats de la població catalana i la llista d'espera per accedir a un habitatge 
protegit és de 115.634 famílies. La manca històrica d'un veritable parc d'habitatge assequible 
significa un incompliment de la Llei del dret a l'habitatge, que marca la necessitat
15% del parc social augmentant en 235.000 habitatges abans del 2030.
  
La ciutadania, els moviments socials, les entitats socials i professionals i els Ajuntaments 
manifestem el nostre ple suport a la Llei 24/2015. Exigim la retirada del recurs 
d’inconstitucionalitat per part del nou Govern presidit per Pedro Sánchez, així co
priorització en l'agenda pública d'aquesta necessitat per part del Govern de Catalunya, sumat a 
la seva posterior aplicació total, efectiva i immediata, inclosos els convenis amb les 
subministradores per tal que assumeixin els deutes de les famílies e
atesos els seus alts beneficis. 
 
És un consens transversal de la societat catalana que ja és hora d'acabar amb l'emergència 
habitacional que castiga la població més exposada a la crisi, per passar després a bastir 
veritables polítiques d'habitatge modernes que ens permetin assegurar el dret a un habitatge 
digne de tota la població. 
 
Recuperar la Llei 24/2015 és el primer pas per fer
suport i col·laboració de tota la societat per tal d'aconsegui
 
Les sotasignades donen suport a aquest manifest per la recuperació immediata de la Llei 
24/2015, coneguda com la "Llei d'emergència habitacional".
 
Recuperem la Llei 24/2015 per acabar amb l'emergència habitacional.
 

d’inconstitucionalitat contra la majoria dels articles referents a l'habitatge. El Tribunal 
Constitucional va admetre el recurs i va ordenar la suspensió de part de la llei a l'espera d'una 
sentència que encara no ha arribat. La pressió social va salvar les mesures de pobresa 

a sagnia de desnonaments ha de ser atesa només amb recursos públics, 
mentre la banca, rescatada amb diners públics, continua acaparant recursos sense cap retorn 

se desmesuradament tot i ser part responsable de la mala praxi bancària i 
mergència que pateix la població. 

Actualment, les Meses d’Emergències no compleixen la seva funció urgent i acumulen casos 
amb esperes de més de 6 mesos. 5.000 sol·licituds rebudes a les Meses d’emergències des que 
va entrar en vigor la 24/2015 i només 2.689 sol·licituds amb habitatge adjudicat. Tan sols a 
Barcelona hi ha 360 famílies esperant un habitatge adjudicat fa més de 9 mesos.

Per altra banda, el parc públic no arriba al 2%, la mobilització d'habitatge social ha estat molt 
tats de la població catalana i la llista d'espera per accedir a un habitatge 

protegit és de 115.634 famílies. La manca històrica d'un veritable parc d'habitatge assequible 
significa un incompliment de la Llei del dret a l'habitatge, que marca la necessitat
15% del parc social augmentant en 235.000 habitatges abans del 2030. 

La ciutadania, els moviments socials, les entitats socials i professionals i els Ajuntaments 
manifestem el nostre ple suport a la Llei 24/2015. Exigim la retirada del recurs 
d’inconstitucionalitat per part del nou Govern presidit per Pedro Sánchez, així co
priorització en l'agenda pública d'aquesta necessitat per part del Govern de Catalunya, sumat a 
la seva posterior aplicació total, efectiva i immediata, inclosos els convenis amb les 
subministradores per tal que assumeixin els deutes de les famílies en exclusió residencial 

 

És un consens transversal de la societat catalana que ja és hora d'acabar amb l'emergència 
habitacional que castiga la població més exposada a la crisi, per passar després a bastir 

es d'habitatge modernes que ens permetin assegurar el dret a un habitatge 

Recuperar la Llei 24/2015 és el primer pas per fer-ho realitat. Demanem avui públicament el 
suport i col·laboració de tota la societat per tal d'aconseguir-ho.  

Les sotasignades donen suport a aquest manifest per la recuperació immediata de la Llei 
24/2015, coneguda com la "Llei d'emergència habitacional". 

Recuperem la Llei 24/2015 per acabar amb l'emergència habitacional. 

referents a l'habitatge. El Tribunal 
Constitucional va admetre el recurs i va ordenar la suspensió de part de la llei a l'espera d'una 
sentència que encara no ha arribat. La pressió social va salvar les mesures de pobresa 

a sagnia de desnonaments ha de ser atesa només amb recursos públics, 
mentre la banca, rescatada amb diners públics, continua acaparant recursos sense cap retorn 

se desmesuradament tot i ser part responsable de la mala praxi bancària i 

Actualment, les Meses d’Emergències no compleixen la seva funció urgent i acumulen casos 
amb esperes de més de 6 mesos. 5.000 sol·licituds rebudes a les Meses d’emergències des que 

.689 sol·licituds amb habitatge adjudicat. Tan sols a 
Barcelona hi ha 360 famílies esperant un habitatge adjudicat fa més de 9 mesos. 

Per altra banda, el parc públic no arriba al 2%, la mobilització d'habitatge social ha estat molt 
tats de la població catalana i la llista d'espera per accedir a un habitatge 

protegit és de 115.634 famílies. La manca històrica d'un veritable parc d'habitatge assequible 
significa un incompliment de la Llei del dret a l'habitatge, que marca la necessitat d'assolir un 

La ciutadania, els moviments socials, les entitats socials i professionals i els Ajuntaments 
manifestem el nostre ple suport a la Llei 24/2015. Exigim la retirada del recurs 
d’inconstitucionalitat per part del nou Govern presidit per Pedro Sánchez, així com la 
priorització en l'agenda pública d'aquesta necessitat per part del Govern de Catalunya, sumat a 
la seva posterior aplicació total, efectiva i immediata, inclosos els convenis amb les 

n exclusió residencial 

És un consens transversal de la societat catalana que ja és hora d'acabar amb l'emergència 
habitacional que castiga la població més exposada a la crisi, per passar després a bastir 

es d'habitatge modernes que ens permetin assegurar el dret a un habitatge 

ho realitat. Demanem avui públicament el 

Les sotasignades donen suport a aquest manifest per la recuperació immediata de la Llei 


