
Proposta d’acord de poble per iniciar actuacions urgents per

garantir el dret a l’habitatge a Premià de Mar

El dret a l’habitatge ha estat en clara vulneració�  des de l’inici de la darrera crisi ecónó� mica i l’esclat de

la bómbólla immóbilia� ria. Anys despre� s de l’inici de la crisi l’acce�s a l’habitatge segueix sent una de les

grans preócupacións de la ciutadania i una de les a� rees ón les administracións pu� bliques haurien

d’incidir.  Davant  d’un  mercat  immóbiliari  que  nó  pót  garantir  actualment  la  funció�  sócial  de

l’habitatge, davant d’un increment en fórma de bómbólla dels preus del llóguer i d’un próbable nóu

cicle d’augment del deute hipótecari per part de particulars, creiem que cal actuar per garantir la vida

digna de les persónes.

A Premia�  de Mar tenim una realitat particular: sóm una póblació�  densament póblada i urbanitzada i

própera a l’a� rea metrópólitana de Barcelóna, amb un parc d’habitatge antic i sense pra� cticament cap

habitatge pu� blic ó a preu sócial. A banda d’aixó� , sóm una póblació�  amb un greu de� ficit de zónes verdes

i amb manca d’equipaments, i aixó�  ens óbliga a cónjugar sólucións que respectin el territóri, l’actual

planejament urbaní�stic i ,a la vegada, ens permetin óbtenir habitatge sócial. Davant d’aquesta realitat i

de  l’emerge�ncia  sócial  que  pateixen  mólts  veí(ns  i  veí(nes,  própósem  arribar  a  un  acórd  marc

d’actuacións priórita� ries en aquest a�mbit per part de tótes les fórces pólí�tiques de l’Ajuntament de

Premia�  de Mar.

Actualment l’Ajuntament esta�  elabórant un nóu Pla Lócal d’Habitatge, amb una finalització�  prevista

durant l’any 2020. Entenent el valór de la infórmació�  que apórta un Pla Lócal d’Habitatge, i a la vegada

valórant la necessitat d’iniciar actuacións urgents per resóldre situacións d’emerge�ncia,  própósem

adóptar mesures de mí�nims i cónsens entre tótes les fórces pólí�tiques. En el ben ente�s que l’habitatge

e�s una próblema� tica de ciutat que hauria de restar fóra d’accións partidistes, i que e� s respónsabilitat

de tóts els agents pólí�tics prendre una póstura en defensa del be�  cómu�  i dels interessós de tóts els

premianencs i premianenques, própósem adóptar els segu( ents acórds de póble en 3 eixós:



1- Reforç tècnic àrea d’habitatge

- Cónvócar les taules d’habitatge de manera mensual, amb un pla de treball calendaritzat que tingui

en cómpte tótes les accións d’aquest dócument.

- Augmentar, fins a l’apróvació�  del Pla Lócal d’Habitatge , l’a� rea d’habitatge de l’Ajuntament en una

persóna te�cnica me�s. El Pla Lócal d’Habitatge determinara�  si e� s necessari cónsólidar aquesta plaça ó

nó.

2- Recuperació urgent de nous immobles per a emergències

- Iniciar cónverses de manera priórita� ria amb les entitats financeres que dispósin d’habitatges buits al

municipi per tal que aquestes les cedeixin de manera urgent a l’Ajuntament per tal d’iniciar cóntractes

de llóguer sócial.

-  Iniciar  una  cerca  próactiva  d’immóbles  susceptibles  de  ser  adquirits  per  part  de  l’Ajuntament

mitjançant tanteig i retracte per augmentar el parc d’emerge�ncia.

-  Iniciar  una campanya de sensibilització�  en cóntra els  habitatges turí�stics  il·legals  i  facilitar  a  la

póblació�  infórmació�  per denunciar-lós i, en cas d’efectuar sancións, recuperar per a u� s sócial aquests

habitatges.

3- Planificació futura: habitatge social sense comprometre el territori

-  Cóntraure  el  cómprómí�s  de  nó  prómóure  nóves  edificacións  d’habitatge  a  preu  de  mercat  i

u� nicament edificar nóu habitatge en módalitat de llóguer sócial.

-  Nó edificar habitatge en un espai  cóm Can Sanpere,  la  planificació�  urbaní�stica del qual ha estat

refrendada en cónsulta pópular i  apróvada al POUM, i que ha d’esdevenir un pulmó�  verd per a la

póblació� .



-  Iniciar  l’estudi  a  la  Taula  d’habitatge  de  les  ubicacións  susceptibles  d’albergar  aquests  nóus

habitatges  sócials,  tenint  en  cómpte  sempre  criteris  de  nó  destrucció�  d’actuals  ó  futures  zónes

verdes/equipaments.

-  Planificar  una  lí�nia  de  supórt  al  llóguer  sócial:  amb  ajudes  per  a  la  rehabilitació� ó�  dels  pisós  i
subvencións en l’IBI a les persónes própieta� ries interessades i amb supórt per a pósar-lós en llóguer
sócial amb garanties.

Signen els grups municipals de Crida Premianenca, ERC i ICV-EUiA


