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Moció per a la declaració de Canals com a poble lliure de 
desnonaments.  
INTRODUCCIÓ 

L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones que, a causa 
de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seues necessitats més 
bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les 
quotes hipotecàries o del lloguer de la seua llar. 

Açò s'ha traduït en milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de milers de 
persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de 
greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial. 

Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 a l'Estat Espanyol, ja 
s'han dut a terme més de 500.000 execucions hipotecàries. Segons informes presentats pel 
Col·legi de Registradors de la Propietat, durant els últims anys la banca es va quedar uns 
30.000 primers habitatges (per any) per impagament de crèdits hipotecaris. Això 
suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil.  

Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que constitueix una 
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergencia 
Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país 
d'Europa amb més habitatge buit i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient. 

Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància 
l’impacte social d'aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania. La manca 
de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb 
els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seues 
immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests 
immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen 
buits ja siga a l'espera de que el preu de mercat torne a elevar-se, o bé perquè es troben a la 
venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers 
d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que 
segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat. 

Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb 
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius a l'anomenat ”banc 
dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). 
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats 
de la ciutadania i les ajudes milionàries a la banca, moltes d'ells a fons perdut, no han 
implicat cap contrapartida social. 
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La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibiliten 
l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el 
mandat constitucional de l'article 47 de la CE. 

Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al 
context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació 
d'emergència habitacional. 

Considerem que l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, no pot restar 
indiferent davant la injustícia social derivada de la falta de mecanismes legals eficaços per 
part de l’Estat, de la pràctica abusiva de les entitats bancàries i de la nefasta política 
d’habitatge realitzada fins ara a nivell estatal, autonòmic i local. 
 
L’Ajuntament no pot romandre aliè a aquest drama que afecta molts dels seus veïns i veïnes 
i ha d'actuar sobre les persones i famílies amenaçades de desnonaments, el canvi de tota 
aquesta situació ha de nàixer del compromís polític i la voluntat municipal de minimitzar 
l’impacte de la crisi hipotecària i del problema de la vivenda. 
 
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació dels 
següents acords per part del Ple municipal: 

ACORDS: 

- L'Ajuntament de Canals declararà Canals poble lliure de desnonaments i prendrà, amb 
aquest efecte, els acords que s'esmenten als següents punts. 

- L'Ajuntament de Canals negociarà amb les entitats bancàries de la localitat per tal d'obtenir 
el compromís per la seua part de no executar cap desnonament. 

- L'Ajuntament de Canals revisarà les relacions econòmiques i institucionals municipals 
amb cada entitat financera que no deixe de practicar desnonaments, arribant fins i tot a 
la retirada dels fons municipals, informant a la ciutadania de quines són les entitats 
financeres que fan aquestes pràctiques. 

- L'Ajuntament de Canals no participarà en cap desnonament, tal com s'està fent en altres 
pobles i ciutats, ordenant la no assistència de la Policia Local als desnonaments. 

- L'Ajuntament de Canals establirà un protocol d'actuació d'urgència per a les famílies 
desnonades (fins que es resolga el problema) a través d'habitatges socials, d'acord 
amb les possibilitats econòmiques de les persones afectades i s'encarregarà de formar i 
informar sobre les problemàtiques derivades dels desnonaments.  

- L'Ajuntament de Canals demanarà als Jutjats que facen arribar mensualment a la secció 
encarregada al propi Ajuntament una relació estadística dels processos que han acabat en 
desnonaments, així com aquells que podrien fer-ho en un futur 


