
ADHESIÓ AL MANIFEST
“INICIATIVA PER UNA LLEI QUE GARANTISCA EL DRET A UN HABITATGE

DIGNE I ADEQUAT”

El Comité d’Empresa de ________________________________________

La Junta de Personal de _________________________________________

La Secció Sindical de___________________________________________

Reunida  el  ____  de  _________________________de  2021  acorda  adherir-se  al
manifest  “Iniciativa Per una Llei que garantisca el  Dret a un habitatge digne i
adequat”, impulsat per més de més de 50 organitzacions socials i sindicals, que té
com a objectiu aconseguir que s'aprove una Llei pel Dret a l'Habitatge que contemple
els següents huit punts:

1.  La  llei  ha de garantir  el  dret  a  un  habitatge digne,  assequible,  accessible  i
adequada com a dret  subjectiu,  garantint  que aquesta protecció  siga efectiva i
evitant que cap persona es quede al carrer sense llar.

2. Stop desnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne
i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans propietaris; i
en la resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics.

3. Assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social, com a mínim al 20% del
conjunt d'habitatges en vint anys, fent front a l'emergència residencial de manera
prioritària.

4. Regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població en cada
zona del territori. Modificació de la llei d'arrendaments urbans per a donar protecció
i estabilitat als inquilins del conjunt del país.

5.  Garantir  els  subministraments  bàsics  d'aigua,  llum,  gas  i  accés  a  les
telecomunicacions, per a evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne.

6. Garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i
desenvolupar  mesures  contra  el  sobreendeutament  i  els  abusos  financers  i
immobiliaris.

7. Ampliació pressupostària per a habitatge social i polítiques socials d'habitatge
fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant, com a mínim, el 2% del
pressupost  estatal.  Assignació  d'una  part  suficient  dels  fons  europeus  de
recuperació a aquest objectiu.

8. Participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme.

Signatura


