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Socials i Culturals de 20 de juny de 2017 sobre el dret a l'habitatge.
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant les últimes dècades, les polítiques públiques a Espanya en matèria d'habitatge han estat
orientades des d'una perspectiva de bé de canvi en lloc de bé d'ús. Els principals canvis legislatius
han estat orientats a afavorir la liberalització del sector de la construcció i a promoure al crèdit
hipotecari com l'únic o més rendible mitjà d'accés a l'habitatge.
Això es reflecteix principalment en la promoció de la propietat privada com a forma principal de
tinença, a través de polítiques de facilitació del crèdit i desgravacions fiscals, i en el caràcter
altament especulatiu que han tingut les successives legislacions del sòl, i està vinculada a la
construcció d'habitatge i a la cultura del 'pelotazo' urbanístic.
El creixement econòmic dels últims anys a Espanya es troba relacionat directament amb
l'"economia del totxo" que promou un creixement accelerat de viandes i projectes privats en què
no s'ha incentivat espais per l'habitatge públic i habitatge social.
Espanya compta amb un dels percentatges d'habitatge social més baixos de la Unió Europea un
1,1% només superat per Grècia i lluny d'altres com Holanda (32%), Àustria (23%), Regne Unit
(18%) o França (17%). Així mateix, el nostre país compta un percentatge ínfim d'habitatge
assequible (2.5%), enfront d'altres països europeus com ara Àustria que posseeixen el 24% de
parc públic de protecció i el Regne Unit o França al voltant del 17%, entre d'altres, segons dades
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El problema de l'accés a l'habitatge s'ha agreujat addicionalment amb la crisi hipotecària i la
impossibilitat de milers de famílies de poder pagar els crèdits immobiliaris, generant centenars de
milers de desallotjaments forçosos, molts d'ells sense una alternativa d'habitatge. Actualment
Espanya acumula el 30% dels habitatges buits d'Europa. Segons el cens oficial de població i
habitatge més recent, el 2011 hi havia 3.440.000 de cases buides.
El nombre d'habitatges buits va augmentar en un 10,8% en un decenni i, de les cases construïdes
durant el període d'auge de la construcció, el 18,5% continuaven buides. Més de 263.000 cases a
la Comunitat de Madrid (el 9,1% de tots els habitatges de la regió) i més de 448.000 a Catalunya
(11,6%) seguien desocupades.
Segons l'Institut Nacional d'Estadístiques, la mitjana d'habitants d'un habitatge familiar a Espanya
és de 2,51 persones. És a dir que, 213.350 persones es troben en situació d'emergència
d'habitatge, obligades per la situació econòmica a ocupar un habitatge.
Es tracta de gairebé el 17% del parc d'habitatges nous buits, que ronda les 500.000, i d'una mica
més d'un 8% del milió de pisos no ocupats en total que se suposa hi ha al país (Font INE). La xifra
resulta escandalosa si es compara amb el 2% d'habitatge social promogut per les Administracions
Públiques.
Més de 87.000 famílies -unes 270.000 persones- mantenen una possessió d'habitatges de
manera precària a Espanya. La majoria es tracta de famílies en situació de vulnerabilitat.
En aquest context, les administracions públiques al nostre país han desenvolupat l'accés a
l'habitatge com una qüestió de mercat i no de dret social, acompanyada amb unes polítiques
públiques insuficients, la qual cosa contrasta clarament amb la mateixa Constitució espanyola,
que estableix en el seu article 47:
"Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de
promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret,
regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació."
En les últimes dècades, el creixement econòmic espanyol ha estat estretament lligat a la
construcció. La política urbanística s'ha caracteritzat per concebre la construcció d'habitatges com
a fonts d'inversió abans que com a béns d'ús vinculats a les necessitats residencials de les
persones.
Entre 1997 i 2007, es van edificar 6,6 milions d'habitatges, la mateixa quantitat que es va construir
a França, Itàlia i Alemanya juntes en el mateix període, i l'estat espanyol, amb 25,2 milions
d'habitatges (segons cens de l'INE), disposa avui d'una de les ràtios més altes d'habitatge per
habitant de la Unió Europea (UE).
Malgrat l'increment dels habitatges disponibles i de la caiguda dels salaris, el preu dels habitatges
va arribar a triplicar-se a inicis del segle XXI. Per afavorir el creixement del mercat immobiliari i
financer com a motor econòmic, la política d'habitatge dels últims 60 anys ha promogut l'accés a
l'habitatge principalment en règim de propietat privada.
Així, a través de diverses fórmules com la desgravació fiscal per la compra i l'accés generalitzat al
crèdit, la propietat privada s'ha posicionat com el principal règim de tinença en detriment d'altres
formes més accessibles. Paral·lelament, la liberalització de la regulació del lloguer, que oferia una
estabilitat i protecció insuficient als inquilins, així com un increment exponencial de les rendes, ha
derivat en un accés al mercat de lloguer altament restrictiu.
La normativa sobre arrendaments urbans, o el que és el mateix, sobre el lloguer d'un bé de
primera necessitat com és l'habitatge, ha patit des de l'any 2009 una sèrie de retallades
sistemàtiques de tall clarament regressives en matèria de protecció dels arrendataris, que no es
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El que es podria venir a dir com a quinquenni negre per als inquilins de tot l'estat, sostingut pels
successius Governs del PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero i després del PP de Mariano
Rajoy, es va inaugurar amb la llei coneguda com del "desnonament exprés" i va aconseguir fins a
cinc modificacions, tres del primer executiu i dos del segon, de les dues normes que fonamenten
les relacions de lloguer: la Llei d'arrendaments urbans i la d'enjudiciament civil.
L'estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu de l'habitatge, l'absència d'habitatges
de lloguer, uns tipus d'interès en màxims històrics, així com una deficient supervisió per part del
Banc d'Espanya, van empènyer a desenes de milers de famílies a endeutar-se. Aquest
endeutament de les famílies respecte a les rendes disponibles ocupa els primers llocs del
rànquing internacional.
Així, el sobreendeutament de les classes mitjanes i dels sectors més vulnerables es va convertir
en una de les formes principals per accedir un habitatge. Tot això acompanyat de pràctiques que
fins al dia d'avui han estat qualificades d'abusives, fins i tot pels tribunals.
A més a més, la manca clamorosa de polítiques públiques orientades a facilitar l'accés a
l'habitatge a la ciutadania espanyola ha afavorit la tendència al sobreendeutament i al sobreesforç
econòmic per disposar d'una llar. Espanya té un parc d'habitatges públics de lloguer pràcticament
inexistent: el percentatge d'habitatges de lloguer social no arriba al 2% del total, quan la mitjana
de la UE està entre el 15% i el 18%.
Els ajuts al pagament del lloguer són escassos i vinculades a la disponibilitat pressupostària, i les
polítiques públiques estatals d'habitatge han renunciat a la introducció de mesures orientades a
lluitar contra la desocupació i infrautilització injustificada d'immobles, que és d'un 14% del
total d'habitatges. Com a conseqüència de tot això, l'Estat espanyol presenta el percentatge més
elevat d'habitatges buits d'Europa i dels més reduïts d'habitatge social.
L'ordenament espanyol preveu un procediment d'execució hipotecària que comporta no només la
pèrdua de l'habitatge habitual, sinó també la possibilitat que s'embarguin els salaris i altres béns
presents i futurs, del deutor hipotecari com dels seus avaladors, subsistint part del deute contret.
La regulació actual implica que l'entitat bancària pugui adjudicar l'habitatge per tan sols el 60% del
valor de taxació i seguir exigint a la família la suma restant, més els interessos generats i les
despeses del procediment judicial. Aquesta situació és insostenible i profundament injusta.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), des del 2007, any en què va
esclatar la crisi, fins al 2016, el nombre d'execucions hipotecàries s'ha situat en 721.000 i el
nombre de desnonaments se situa en més de 515.000.
A la problemàtica de les execucions i desnonaments hipotecaris s'afegeix la del lloguer, castigat
per les consecutives reformes de la Llei de Lloguer Urbà, que han consagrat la inestabilitat en el
projecte vital de les persones cada 3 anys i la possibilitat d'establir pujades indiscriminades de
preu durant cada renovació contractual.
La desprotecció de les persones inquilines es manifesta també per uns ajuts al pagament del
lloguer concebudes com subvencions discrecionals de difícil accés i condicionades per la
disponibilitat pressupostària. Per tant, just durant els anys més durs de crisi van disminuir les
partides i es va impedir l'accés als ajuts per part de nous demandants. Les dificultats per afrontar
el pagament del lloguer han generat que, segons dades judicials, un 54% dels 67.359
desnonaments que es van produir el 2016 a Espanya estiguessin relacionats amb l'impagament
del lloguer, segons dades del CGPJ.
En definitiva, el problema del parc de lloguer privat no és de reduïda dimensió sinó la seva
configuració com a règim inestable i sotmès a processos especulatius que, de nou, posen de
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manifest la mercantilització del dret a l'habitatge digne i adequat. A més, a diferència dels països
de l'entorn europeu amb un ampli parc de lloguer privat, no hi ha mesures orientades a controlar
el preu del lloguer i impedir rendes abusives.
Tot i les recomanacions vinculants d'organismes internacionals, el Govern d'Espanya segueix
incomplint sistemàticament el dret a l'habitatge digne al nostre país.
Els últims Relators Especials sobre l'habitatge adequat de les Nacions Unides van denunciar la
situació de l'accés a l'habitatge a Espanya. Els informes A / HRC / 7/16 del 7 de febrer de 2008
de Miloon Kothari i l'informe A / 67/286 del 10 d'agost 2012 de Raquel Rolnik van establir
recomanacions a nombrosos països, entre ells Espanya, per modificar el paradigma de les
polítiques públiques en matèria d'habitatge, basades exclusivament en el seu finançament, i
adoptar un enfocament centrat en els drets humans.

De la mateixa manera han recalcat la necessitat urgent de realitzar polítiques i intervencions més
àmplies per part de les administracions públiques competents, com a inversions públiques en
infraestructura i serveis bàsics.
El dret a un habitatge adequat és un dret humà que ve recollit en el Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), que declara:
"Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per
a si i la seva família, fins i tot alimentació, vestit i habitatge adequats, i a una millora contínua de
les condicions d'existència. Els estats part han de prendre mesures apropiades per assegurar
l'efectivitat d'aquest dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació
internacional fundada en el lliure consentiment."
La ratificació del PIDESC per part d'Espanya en 1977 estableix el caràcter vinculant de les seves
disposicions, que fan part dels principis democràtics del nostre ordenament jurídic, tal com els
estableix l'article 96 de la Constitució Espanyola:
"Els tractats internacionals vàlidament celebrats, un cop publicats oficialment a Espanya, formaran
part de l'ordenament intern. Les seves disposicions només podran ser derogades, modificades o
suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del
Dret internacional."
El PIDESC és clar pel que fa a les obligacions dels Estats en relació amb els drets en ell recollits,
tal com ho estableix l'article 2:
"Cada un dels estats part en el present Pacte es compromet a adoptar mesures, individualment o
per mitjà de l'assistència i la cooperació internacionals, especialment econòmiques i tècniques,
fins al màxim dels recursos de què disposi, per aconseguir progressivament, per tots els mitjans
apropiats, inclusivament en particular l'adopció de mesures legislatives, la plena efectivitat dels
drets aquí reconeguts. "
El Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals de les Nacions Unides, que realitza un
seguiment del compliment dels drets recollits al PIDESC per part dels estats signants,
desenvolupa en la seva Observació número 7 dels aspectes concrets que s'han de tenir en
compte per complir amb el dret a un habitatge adequat, entre d'altres:
Garantir la seguretat en la tinença i protecció legal contra el desallotjament forçós.
La pràctica dels desallotjaments forçosos no només afecta els drets a l'habitatge, sinó a molts
altres; a la vida, la seguretat, etc; ja que els drets humans estan interrelacionats i són
interdependents.
Encara que alguns desallotjaments puguin estar justificats, per exemple per impagaments reiterats
en el lloguer, dit desallotjament ha de complir amb la valoració de la seva proporcionalitat i les
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autoritats han de garantir que els afectats tinguin tots els recursos jurídics necessaris.

Els desallotjaments forçosos no poden suposar una violació dels drets humans, en particular no
han d'implicar que les persones es quedin sense habitatge, de manera que els estats signants
han de prendre mesures fins al màxim de recursos possibles, per garantir un habitatge.
Espanya va signar el 2009 el Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals, que va entrar en vigor el passat 5 de maig de 2013. Aquest Protocol permet als
ciutadans dels Estats membres presentar denúncies davant el Comitè de Drets Econòmics,
Socials i Culturals, per a la salvaguarda dels drets reconeguts en el Pacte.
El Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals en la seva 61 ° període de sessions (29 de maig
a 23 de juny de 2017), va emetre un dictamen en contra de l'Estat espanyol, davant de la
denúncia presentada pel ciutadà Mohamed Ben Djazia i Naouel Bellili , després d'un
desnonament del seu habitatge de lloguer el 2013 a Madrid. El dictamen conclou:
"D'acord amb tota la informació proporcionada i en les particulars circumstàncies d'aquest cas, el
Comitè considera que, en absència d'arguments raonables de l'Estat part amb relació a totes les
mesures preses fins al màxim dels seus recursos disponibles, el desallotjament dels autors, sense
que els fos garantida un habitatge alternatiu per les autoritats de l'Estat part en el seu conjunt,
incloses les autoritats regionals de Madrid, va constituir una violació del seu dret a
l'habitatge adequat ".
De conformitat amb els principis de Dret Internacional de Veritat, Justícia, Reparació i No
Repetició, el Comitè DESC ha recordat que Espanya té l'obligació de prevenir vulneracions de
drets similars en el futur. Així mateix, el nostre país té l'obligació d'acomplir a les següents
recomanacions emeses pel Comitè DESC:
- Adoptar mesures legislatives i/o administratives pertinents per garantir que en els processos
judicials de desallotjaments d'inquilins, els demandats puguin oposar-se o presentar un recurs per
tal que el jutge consideri les conseqüències del desallotjament i la compatibilitat d'aquesta mesura
amb el Pacte;
- Adoptar les mesures necessàries per a superar els problemes de falta de coordinació entre les
decisions judicials i les accions dels serveis socials que poden conduir al fet que una persona
desallotjada pugui quedar sense habitatge adequat.
- Adoptar mesures necessàries per assegurar-se que els desallotjaments que afectin persones
sense recursos per procurar un habitatge alternatiu, només s'executin després que hi hagi hagut
una consulta genuïna i efectiva amb aquestes persones i que l'Estat part hagi realitzat tots els
passos indispensables, fins al màxim dels seus recursos disponibles, perquè les persones
desallotjades tinguin un habitatge alternatiu, especialment en aquells casos que involucren a
famílies, gent gran, nens/es i / o altres persones en situació de vulnerabilitat;
- Formular i implementar, en coordinació amb les comunitats autònomes i fins al màxim dels
recursos disponibles, un pla comprensiu i integral per garantir el dret a l'habitatge adequat de
persones amb baixos ingressos, de conformitat amb l'Observació general Núm. 4. Aquest pla ha
d'incloure els recursos, les mesures, els terminis i els criteris d'avaluació, que permetran en forma
raonable i verificable garantir el dret a l'habitatge d'aquestes persones.
El 20 de desembre de 2017 va vèncer el termini perquè el Govern d'Espanya presentés
al·legacions al dictamen.
Per tot això, es presenta la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat a:
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1. Complir amb les seves obligacions internacionals per garantir el dret a un habitatge adequat,
portant a terme el desenvolupament legislatiu i augmentant les partides pressupostàries
necessàries per fer efectives les recomanacions vinculants de la Comunicació Nº 5/2015, que
inclou el dictamen aprovat pel Comitè DESC al 61 ° període de sessions (29 de maig a 23 de juny
de 2017).

2. Adoptar mesures legislatives i/o administratives pertinents per garantir que en els processos
judicials de desallotjaments d'inquilins, els demandats puguin oposar-se o presentar un recurs per
tal que el jutge pugui avaluar les situacions de vulnerabilitat i accés a l'habitatge de les famílies
demandades .
3. Especialment s'insta el Govern a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil i
la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans per tal de garantir els drets a la tutela
judicial efectiva i prohibició de desallotjament sense alternativa d'habitatge.
4. Complir amb les disposicions contingudes en l'Observació General nº 7 del Comitè de Drets
Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides i la Convenció sobre els Drets de l'Infant,
amb la finalitat de prohibir i paralitzar immediatament tots els desnonaments a persones i famílies
en la seva primera i únic habitatge i sense alternativa d'habitatge.
5. Adoptar els mecanismes administratius per lluitar en contra de l'acaparament d'habitatges en
mans de grans societats o entitats tenidores d'habitatge. Així mateix s'insta a adoptar mesures
legislatives per obligar els grans tenidors d'habitatge a cedir els seus habitatges buits a les
administracions públiques competents, per fer front a la situació d'emergència social de les
persones o famílies en risc d'exclusió.
6. Promoure els acords amb la Societat de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració
Bancària S.A. (SAREB) i les entitats bancàries, per a la cessió dels seus habitatges buits a les
administracions autonòmiques i locals, amb l'objecte de destinar-les al lloguer social.
7. Establir mecanismes de control que obliguin els grans tenidors d'habitatge d'Espanya a garantir
el lloguer social a favor de famílies en situació de vulnerabilitat que no comprometin els ingressos
ponderats de la unitat familiar.
8. Dins de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) establir una línia de crèdit destinada a finançar la
construcció o rehabilitació d'habitatges amb destinació al lloguer.
Assabentament grup,

Aitor MORRÁS I ALZUGARAY

Alberto JARABO I VICENTE
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