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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER UN ESTUDI DELS HABITATGES 
DESOCUPATS AL MUNICIPI 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Atès que: 

• L’accés a l’habitatge és un dret fonamental que hauria d’estar garantit per a tothom 
però està lluny d’estar-ho. 

• L’existència d’habitatges buits o desocupats durant anys contrasta amb la necessitat 
insatisfeta de moltes famílies de viure en condicions en un habitatge digne. 

• És una realitat també present al nostre municipi, segons les dades del Registre 
d’Habitatges Buits de Catalunya, creat a partir de la Llei 1/2015 (tenint present que 
aquest només comptabilitza els immobles que provenen d’execucions hipotecàries, i 
que per tant el nombre total d’habitatges buits o desocupats és probablement 
superior), i també segons les dades de l’Idescat. 

• La Diputació de Barcelona ja fa temps que ofereix recursos als municipis per poder 
abordar la problemàtica dels habitatges desocupats. En concret, en el Catàleg de 
Serveis d’enguany, ofereix dos recursos tècnics: 

- “Detecció d’habitatges desocupats”, que dóna suport en la mobilització dels 
habitatges desocupats cap a l’oferta d’habitatge assequible mitjançant la identificació 
dels habitatges amb indicis de desocupació, a través de la realització d’un informe 
d’habitatges amb indicis de desocupació elaborat a partir de l’explotació de diverses 
fonts de dades del municipi: 

http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17061&WPag=1 

- “Intervenció en habitatges desocupats”, que dóna suport al disseny d’actuacions i 
instruments de gestió adreçats a la intervenció en situacions anòmales i a la mobilització 
del parc d’habitatge desocupat, mitjançant un assessorament jurídic i tècnic individual i 
grupal, en el marc d’un grup de treball amb la participació d’altres ens locals: 

http://cataleg2017cercador.diba.cat/fitxa?id=17148&WPag=1 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

1. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, abans que finalitzi el termini el 31 de març, 
el recurs tècnic “Detecció d’habitatges desocupats”. 

2. Valorar demanar també a la Diputació, abans que finalitzi el termini el 31 de març, 
el recurs tècnic “Intervenció en habitatges desocupats”. 

3. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals i 
traslladar-los al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya. 

Premià de Dalt, Països Catalans, 3 de març de 2017 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 
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