
14.-MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA, CUP-PC,
ERC-MES I PSC EN NOM DEL SINDICAT DE LLOGATERS/ES DE SANT CUGAT

DEL VALLÈS

AL PLE MUNICIPAL DE  SANT CUGAT DEL VALLÈS

1. Atès que Sant Cugat del Vallès és la ciutat més cara de Catalunya pel que fa al
preu de l'habitatge. En un parc de compra excessivament alt, en els últims tres
anys s'hi suma l'increment dels preus del lloguer fruit –entre altres causes—de
la manca d'oferta.

2. Segons l’últim estudi del mercat immobiliari de Fotocasa, a Sant Cugat en els
últims 4 anys les quotes de lloguer han augmentat un 42%, convertint-nos en la
quarta ciutat de tot l'estat amb un creixement més pronunciat i la tercera amb
el lloguer més elevat. L’informe diu que Sant Cugat va tancar el 2017 amb un
lloguer de 14,10 euros per m2. Això vol dir que llogar un pis de 50 m2 està per
sobre dels 700 euros mensuals i, un de cent m2, per sobre dels 1.400. 

3. Atès  que  a  aquesta  situació  s'hi  suma  el  fenomen  de  la  compra  d'edificis
sencers, amb inquilins inclosos, per part d'empreses d'inversió, fons 'voltors',
que converteixen les llars de santcugatencs i santcugatenques en un actiu per
especular.

4. Atès que, paral·lelament a aquest fenomen, els llogaters de Sant Cugat, com a
la resta del país, estan sent víctimes d'una legislació injusta i anòmala dins del
marc europeu (la LAU de 2013), que ha deixat absolutament desprotegits de
drets els inquilins i inquilines, que es troben amb increments d'entre el 40 i el
50% del lloguer del seu pis en finalitzar els seus contractes.

5. Atès  que  aquesta  combinació  de  circumstàncies  està  generant  un  autèntic
èxode silenciós al nostre municipi, on les polítiques públiques d'habitatge han
estat basades, fins fa molt poc, en la compravenda. Cal recordar que des de
1989 PROMUSA ha construït 1.852 habitatges, dels quals prop d'un 75% són
habitatges de venda i només el 25% són de lloguer. La venda de la major part
dels pisos de PROMUSA ha generat una pèrdua inacceptable d'actius que ja no
es troben dins la borsa d'habitatge públic.

6. Ateses aquestes circumstàncies, i amb l'evidència que estem vivint una situació
d'excepció que requereix un pacte de ciutat que asseguri el dret a l'habitatge de
tots  i  totes,  posant  al  centre  de les  polítiques  públiques  la  funció  social  de
l'habitatge.

DEMANEM

1. Que Sant Cugat declari ‘non grata’ la presència de fons ‘voltors’ a la ciutat,
doni suport als/les veïns/es afectat/des i en promogui la seva organització
per a la seva defensa.



2. Que l’Ajuntament faci efectius els acords del govern de Generalitat del març
del 2015, que donen preferència  als  ajuntaments a l'hora de comprar els
habitatges  on s'hagin  efectuat  desnonaments  i  que  els  bancs  posen a  la
venda,  evitant  així,  que  acabin  en  mans  d'inversors  voltors.  Per  poder
efectuar la compra dels habitatges per part de l’Ajuntament de Sant Cugat,
es comptarà amb una partida pressupostària que haurà d’estar prevista en
els pressupostos municipals, de patrimoni sòl i habitatge.

3. Que l’Oficina Local de l’Habitatge: 

a. incorpori a les seves funcions, assessorar i apoderar a les persones
llogateres davant de possibles abusos per part dels propietaris.

b. faci una campanya de comunicació sobre els drets de les persones
llogateres i sobre les diverses tasques d’assessorament i ajudes que
desenvolupa l’OLH.

4. Que Sant  Cugat comenci  a  aplicar  ja  la  mesura per  la  qual  el  50% dels
edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral es destinin
a habitatges  de protecció  oficial  de gestió  pública  i  municipal,  a  un preu
assequible.

5. Que el 100% de l’habitatge públic que faci PROMUSA sigui de lloguer i marqui
a partir  del 2018 els preus dels habitatges de protecció oficial  de lloguer,
basant-se en el nivell de renda de la unitat convivencial, i que aquests es
revisin anualment basant-se en l'IPREM ( indicador públic de rendes i efectes
múltiples).

6. Que  per  a  les  persones  que  es  consideren  en  risc  d’exclusió  residencial
segons la Llei 24/2015, la renda que marqui PROMUSA en tot cas respecti els
límits  previstos a l’article  5 de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica en els
habitatges de protecció.

7. Que l’Ajuntament de Sant Cugat traslladi als grups del Congrés de Diputats el
seu  suport  perquè  prosperi  la  reforma  de  la  Llei  d’Arrendaments  Urbans
proposada,  perquè  s’allargui  la  durada  dels  contractes  a  cinc  anys  i
introdueixi topalls als increments en la finalització dels contractes.

8. Enviar aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

Sant Cugat del Vallès, 12 de març del 2018


