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A Catalunya hi ha 50 desnonaments cada dia, i a les ja més 
de 110.000 execucions hipotecàries iniciades des de 2008, 
cal sumar-hi la creixent problemàtica dels desnonaments 
per impagament de lloguer. 
 
Així mateix, més de 320.000 famílies pateixen pobresa 
energètica perquè no poden mantenir les seves llars a tem-
peratura adequada, o ja han patit talls de subministrament.
 
Davant d’aquesta realitat, la PAH, l’Aliança contra la Pobresa 
Energètica i l’Observatori DESC impulsen una Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP), a la qual s’hi suma l’ANC, perquè 
el Parlament aprovi noves polítiques d’habitatge i pobresa 
energètica que facin front a aquesta emergència social.
 

QUÈ PROPOSA LA ILP HABITATGE?

  - Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per 
  les persones sobre-endeutades

  - Cap desnonament per a les famílies en execució 
  hipotecària

  - Lloguer social per famílies en règim de lloguer en risc 
  de desnonament

  - Creació de parc públic de lloguer

  - Cap tall de llum, aigua o gas i accés garantit a submi-
  nistraments bàsics d’aigua, llum i gas a les llars 
  vulnerables. 

SUPORT DE L’ANC A LA ILP HABITATGE

Per l’Assemblea Nacional Catalana avenç nacional i avenç 
social són dues cares de la mateixa moneda. Volem un país 
nou per fer-lo més just. És per això que l’ANC dóna suport a la 
ILP Contra els desnonaments i la Pobresa energètica 
 
Ens comprometem a treballar per aconseguir que les noves 
estructures de la Catalunya independent responguin a una 
màxima justícia en la gestió pública i garanteixin el millor 
nivell de benestar social i prosperitat per a tothom.

En una Catalunya independent el nou Parlament català 
podrà aprovar una nova normativa que respongui a la 
realitat social. 

Es podran crear nous mecanismes que atorguin una 
segona oportunitat a les persones que possibilitin a les 
famílies liquidar els deutes vinculats a l’habitatge únic 
i habitual perquè puguin començar de nou i no restin 
endeutades de per vida.

Si Catalunya és un estat, tindrem les eines suficients per 
paralitzar els desnonaments a les famílies que no poder 
fer front a la hipoteca o lloguer, sobretot els sectors més 
vulnerables, i es trobaran altres mecanismes de resolució.

Més informació a

www.ilphabitatge.cat

PER UNA CATALUNYA LLIURE 
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