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Fitxer 11 

Interpel·lació al Govern sobre els canvis legislatius per a lluitar 

contra les ocupacions delinqüencials d'immobles 

300-00223/13 

Continuem amb l'onzè punt de l'ordre del dia, la interpel·lació al Govern sobre els 

canvis legislatius per lluitar contra les ocupacions delinqüencials d'immobles, en 

aquest cas, presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I té la paraula 

la diputada Glòria Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell 

Presidenta Borràs. Gràcies, vicepresidenta. Conselleres, conseller, diputats. Bé, 

avui venim a parlar d'un problema que ens preocupa i que afecta tots els ciutadans 

d'aquest país i que genera una gran alarma social i a la qual tenim obligació de fer-

hi front des de totes les institucions. I aquestes són, com ja deia el títol, les 

ocupacions. 

I la seguretat, per a nosaltres, és molt important i ho volem fer palès des d'aquest 

faristol, com ja hem fet tantes altres vegades. Aquests dies ho llegim a tot arreu. Fa 

temps que estem llegint els diaris, escoltant a les ràdios com des dels ajuntaments, 

des dels consells comarcals es presenten mocions demanant reformes legislatives 

al Govern i a l'Estat espanyol perquè facin front, perquè tinguin recursos totes 

aquestes institucions per fer front a aquestes ocupacions. 

Voldria posar d'exemple el del Consell Comarcal de la Selva, on tots els alcaldes 

selvatans van presentar una moció al Consell Comarcal, que va ser aprovada, 

justament, per dur a terme aquesta petició que es duguin a terme aquestes mesures 

legislatives que els permetin lluitar contra les ocupacions. 

I també l'Ajuntament d'Olot, perquè l'Ajuntament d'Olot no només va aprovar aquesta 

moció, sinó que hi ha fet front amb mesures diverses. Des del propi Ajuntament s'han 

hagut de veure lluitant contra aquestes ocupacions, de manera que finalment han 

aconseguit que moltes de les màfies que practicaven ocupacions en aquests 

territoris hagin acabat marxant a França. 
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Per tant, està clar que és un tema que ocupa i preocupa tothom. 

En molts casos no parlem d'ocupacions que són fetes perquè hi ha necessitat d'un 

habitatge; molt sovint van vinculades a cultius de marihuana, a accions delictives, i 

acaben causant grans afectacions als veïns i a tota la societat, perquè generen una 

situació d'inseguretat i de desprotecció. 

I sorprenentment, el Partit Socialistes s'hi suma des de l'Ajuntament de Barcelona. I 

ara que ja veuen que la situació s'està complicant, han demanat al Ministeri de 

Justícia que faci les reformes legislatives pertinents per combatre les ocupacions. I 

expliciten: «L'objectiu de la proposta és protegir els petits propietaris que són 

víctimes de màfies organitzades, les quals s'aprofiten de la vulnerabilitat de les 

famílies.» I ens ho diu el Partit Socialistes, des de l'Ajuntament de Barcelona. 

Lamentem que hagin donat tanta corda al Govern d'Ada Colau, que de tant estirar 

la corda, doncs, ens trobem amb una ciutat que acaba sent la barra lliure de les 

ocupacions, encapçalant rànquings arreu. Però finalment s'hi han posat i, per tant, 

benvinguts. 

I és que fa molt de temps que des dels ajuntaments, des dels consells comarcals i 

també des del Govern, a Junts per Catalunya, estem lluitant per acabar amb aquest 

fenomen, l'ocupació; lluitant per garantir la seguretat dels nostres ciutadans. Ja ho 

va fer la consellera Ciuró des del Congrés, a Madrid, i va presentar una proposició 

de llei que justament anava adreçada a protegir els petits propietaris o persones que 

viuen en habitatge social adjudicat i que han vist ocupada de forma il·legal la seva 

«vivenda». 

Des de Junts per Catalunya, som molt conscients que la mala resposta legislativa a 

la dramàtica situació que han patit tantes famílies arran de la pandèmia, doncs, ha 

acabat també generant aquesta entrada de màfies que han manllevat l'ús pacífic de 

la propietat i que dificulten també la gestió de les «vivendes» en mans 

d'organitzacions socials i administracions públiques. Perquè aquestes «vivendes» 

que haurien d'anar destinades a fins socials, també en molts casos s'han vist 

ocupades, i això acaba causant un greu perjudici social: ni garantim l'ús pacífic de la 

propietat, ni garantim la funció social de les «vivendes» que s'haurien de destinar a 

famílies o persones vulnerables. 
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Des de Junts per Catalunya, fem i seguirem fent des de la conselleria de Drets 

Socials totes aquelles mesures per fer front a la greu situació de tantes famílies que 

pateixen per no tenir una llar digna, i al mateix temps, considerem que no ha de ser 

incompatible amb garantir la seguretat als nostres ciutadans, lluitant amb totes 

aquelles eines que tinguem al nostre abast per acabar amb les ocupacions 

delinqüencials. Així ho hem establert també a la nostra ponència sectorial i així ho 

hem defensat en aquest Parlament tantes vegades com ha fet falta. 

I volem recordar, des d'aquest faristol, també que les mesures preses pel Govern 

espanyol d'anar prorrogant una vegada i una altra aquest decret per evitar que hi 

hagi més desnonaments, al final, doncs, és una solució que no acaba amb el 

conflicte, perquè s'hauria d'anar a l'arrel del problema. I d'aquesta manera, jo crec 

que acabaran vostès mateixos en una situació que no sabran com desencallar quan 

s'acabin aquestes pròrrogues. 

M'aturo un segon per dirigir-me als comuns. I avui que parlem d'ocupacions i, per 

tant, també una mica d'habitatge, m'agradaria dir-li que em sorprèn i em sorprèn molt 

que hagin arribat a un acord en aquests pressupostos amb el Partit Socialistes, i que 

després de totes les mesures que s'han posat damunt la taula per garantir aquest 

acord, resulta que ha decaigut la ley de la vivienda. I realment ens sorprèn que això 

sigui així, perquè això aquí a Catalunya ha estat per vostès sempre una línia 

vermella. I jo em pregunto quina eina més poderosa poden tenir vostès que els 

pressupostos del Govern espanyol per posar sobre la taula les seves mesures? Ens 

han deixat a tots amb la boca oberta. 

Bé, mentrestant esperem sentir-los cridar ben fort perquè es posi a disposició de 

Catalunya totes les «vivendes» de la Sareb, que en un país just tornarien a les mans 

dels ciutadans. Perquè recordem que tots els bancs van tenir aquells rescats gràcies 

a les ajudes dels fons europeus i encara ara segueixen sense destinar totes aquelles 

«vivendes» als ciutadans. I, per tant, demanem que aquestes «vivendes» tornin a 

l'Administració pública per poder donar ajuda als ciutadans que ho necessiten, com 

sí, els ho he dit moltes vegades, que va fer Irlanda. Aquí hem de veure un any rere 

l'altre com els bancs ens van donant els seus resultats positius i segueixen 
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propietaris de totes aquestes «vivendes». I, per tant, des d'aquí ens agradaria 

demanar-los-hi i fer-ne esment. 

El municipi d'Olot, per exemple, que és el que he mencionat abans, té més de cent 

«vivendes» de la Sareb que necessitarien per donar resposta a aquestes 

ocupacions. Perquè tenim una arma de doble fil en això. Una és, no disposem de les 

«vivendes» per fer front a les mesures socials i a totes les famílies que ho necessiten. 

I l'altra, estem patint unes ocupacions delinqüencials que dificulten la convivència de 

tots els seus veïns. 

Bé, ho hem repetit ja moltes vegades des d'aquí, des de Junts per Catalunya estarem 

sempre al costat de les famílies que estan patint i que necessiten resoldre el 

problema de l'habitatge, però la solució no és ni serà mai l'ocupació. 

Consellera, estem compromesos a combatre aquestes màfies d'ocupació 

delinqüencial d'habitatges i a impulsar les reformes legislatives que siguin pertinents 

per acabar amb aquestes pràctiques il·lícites. Així ho hem dit des de Junts per 

Catalunya i ens agradaria saber, doncs, quin és el seu posicionament des del Govern 

pel que fa a aquestes mesures. 

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Per a la resposta, té la paraula la consellera de Justícia, la 

senyora Lourdes Ciuró. 

La consellera de Justícia (Lourdes Ciuró i Buldó) 

Moltes gràcies. Bona tarda, consellera, conseller; bona tarda, diputats, diputades. 

Diputada Freixa, sí, evidentment, estem parlant d'un problema greu que pateix el 

nostre país, el que fa referència a les ocupacions delinqüencials. Quan parlem 

d'ocupacions delinqüencials, estem parlant d'aquelles ocupacions que bàsicament 

el que causen és un conflicte veïnal, un conflicte social, un conflicte que erosiona dia 

a dia la convivència d'aquells pobles, d'aquelles ciutats que les pateixen. 

Malauradament, i vostè ho ha dit molt bé, això es reprodueix en molts pobles i moltes 

ciutats de Catalunya. 
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De fet, una de les primeres visites que vaig tenir com a consellera de Justícia va ser 

d'una alcaldessa francament, doncs, preocupada per aquesta qüestió. No diré de 

quin municipi, perquè sabrien de quina adscripció i possiblement quedarien molt 

parats. Per tant, per ella em mantindré en la discreció. Però ella era només la punta 

d'un iceberg que evidencia una realitat que s'ha anat perllongant al llarg de massa 

temps al nostre país. 

Avui en dia, per situar-los, l'any 21, a Catalunya tenim 21.700 habitatges que formen 

part del parc públic, 953 d'aquests habitatges estan ocupats i el vint-i-cinc per cent 

són ocupacions conflictives. Per tant, 238 habitatges 
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del parc públic de Catalunya són ocupades de forma delinqüencial; per tant, que 

causen aldarulls, causen problemes als seus veïns i veïnes. Habitatges que si són 

del parc públic estan destinats a habitatge per a vulnerables. Per tant, és un doble 

impacte: malmeten la convivència i alhora dificulten les polítiques socials d’habitatge. 

És evident que Catalunya té unes competències que ha d’exercir en la seva plenitud. 

I aquí entra en joc el Codi Civil de Catalunya, un codi civil que vostès m’han sentit a 

dir moltíssimes vegades que és un codi civil que és modern, que és actualitzat, que 

és com el dret privat de capçalera, que regula les situacions i les vivències del nostre 

país i que s’ha d’anar adequant al dia a dia de la societat catalana i també en la línia 

dels ordenaments jurídics més moderns del nostre entorn. I en aquesta feina 

continuem des de la Conselleria de Justícia.  

Aquest dret propi és una eina que pot esdevenir útil per donar eines; eines a qui? 

Doncs, en aquest cas, a alcaldes i alcaldesses, per tant, als ajuntaments de 

Catalunya, i també a les comunitats de propietaris, perquè tinguin un aixopluc legal, 

una empara objectiva, certa, que doni seguretat jurídica i que sigui eficient, per tal 

de poder acabar amb aquest neguit que passa a les nostres ciutats i municipis, i 

pobles, i que porta de corcoll tant comunitats, com deien, i deixa impotents alcaldes 

i alcaldesses. 
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Vostè ha parlat de la comarca de la Selva; és la més recent. Ocupacions que són, 

doncs, caldo de cultiu per a màfies, per a pisos que es dediquen a activitats 

delinqüencials, sovint aldarulls, sovint causen problemes d’inseguretat..., i el que, en 

definitiva, fa que aquella comunitat es degradi o que inclús aquell barri es degradi. 

Perquè com molt bé vostè ha parlat, hi ha molt habitatge en mans de bancs, que el 

que fa..., grans tenidors, eh?, bancs, fons voltor, etcètera, que no tenen cap 

necessitat de fer front a aquesta situació perquè simplement a ells no els afecta 

l’ocupació delinqüencial. No se senten interpel·lats per donar solució a un tema que 

sí que dona molt mal viure als seus veïns.  

I això l’Administració, el Govern de Catalunya, hi ha d’estar amatent, i ha d’estar 

disposat a donar solucions. Solucions allunyades del populisme, solucions 

allunyades del dogmatisme, solucions ajustades a la realitat del país i amb les eines 

que tenim al país, atès que allà on hi han competències, més llei orgànica i més de 

bases, no estan fent aquestes modificacions necessàries. Catalunya actua un cop 

més en defensa dels alcaldes, de les alcaldesses, i en defensa de les comunitats de 

propietaris.  

La inacció dona camp abonat a la tolerància del fenomen delictiu, i a això hi hem de 

posar punt final. Com els deia: volem actuar des de dos fronts. Jo em centraré en la 

modificació del Codi Civil, que és l’àmbit de la competència del Departament de 

Justícia, però és una mesura que va aparellada també amb el que són les polítiques 

d’habitatge que podem fer també des del Govern de Catalunya, i el que volem és, 

en aquest cas, modificar el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. De fet, 

modifiquem el llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals i 

concretament a l’apartat de la propietat horitzontal, de manera que es puguin, doncs, 

facultar jurídicament aquests ajuntaments i comunitats de propietaris perquè puguin 

instar judicialment les desocupacions en cas d’inacció dels propietaris, que recordo, 

com els he dit, que són grans tenidors que normalment no fan res, per desesperació 

dels alcaldes i alcaldesses.  

Aquí, permetin-me que, un cop més, reconegui la feina de la comissió de codificació, 

la joia de la corona, que vetlla per mantenir un dret civil català, com els deia, 

actualitzat, modernitzat, en la línia dels codis civils més moderns del nostre entorn i 
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des del màxim rigor. Per tant, un agraïment des del faristol d’aquest Parlament, per 

la seva feina i constant resposta en les demandes que li fem des de la Conselleria 

de Justícia. I, en aquest sentit, què es podrà fer?, a l’espera de que pugui..., 

evidentment, tot el tràmit de govern perquè puguem aprovar el Govern aquesta 

modificació i llavors dipositar-la a la Cambra perquè faci, òbviament, el tràmit 

parlamentari. 

Però volem que sigui un tràmit que sigui ràpid. Volem donar una solució urgent a un 

problema urgent, i després poder tenir també el tràmit del debat parlamentari per 

quan s’escaigui. Però, d’entrada, donar eines efectives, immediates i eficients per tal 

de lluitar contra aquestes ocupacions conflictives. I, per tant, quan un ajuntament 

detecti i tingui la constància de que hi ha aquestes activitats delinqüencials en 

finques de la seva propietat..., i dic «finques» perquè també estic parlant, per 

exemple, de naus industrials ocupades. Aquí també hi entra això, perquè aquestes 

naus industrials ocupades vostès saben que són, a més a més, una font, diguéssim, 

de perill per a les persones que l’ocupen. Perquè, a més a més de ser naus 

industrials i òbviament no tenir els requisits d’habitabilitat, porten en si aparellada 

una perillositat per a les mateixes persones que les ocupen i, evidentment, pel seu 

entorn.  

Per tant, quan es detecti que una finca és focus d’ocupació delinqüencial de manera 

que causi greus problemes de convivència, que hi hagin greus activitats, activitats 

delictives que posin en perill, com els deia, la convivència i la cohesió social podran, 

en el termini d’un mes, instar, és a dir, l’Ajuntament tindrà la informació i requeriran 

el propietari, que és normalment aquest gran tenidor, perquè en el termini d’un mes 

actuï, és a dir, que actuï, com? Interposant la demanda que li correspon en el seu 

exercici de la responsabilitat. 

Si aquest gran tenidor, si aquest fons voltor, si aquest propietari no actua en el termini 

acordat, l’Ajuntament podrà fer-ho posant-se en la postura del propietari. Això no és 

res nou, ja es fa, de fet, en altres postures, en altres situacions, com per exemple 

amb problemes amb finques que amenacen runa o que són finques que estan en 

molt mal estat. Per tant, és una figura que ja existeix; aquí ho habilitem perquè es 

pugui també fer per garantir la cohesió social.  
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D’aquesta manera, quan es detecti aquest fet, quan el propietari, gran tenidor, no 

actuï, l’Ajuntament ho pot fer o la comunitat de propietaris ho pot fer i es posarà en 

coneixement del jutge, qui en última instància serà el que determinarà amb un 

expedient contradictori, amb un procediment de part, amb un procediment amb 

terminis, com no pot ser d’altra manera, les parts al·leguin que no es produeix aquest 

fet, si és el cas, o si es produeix que es pugui procedir immediatament a la 

desocupació d’aquesta finca, que, a més a més, si hi han els condicionaments 

necessaris, i això és la modificació de la Llei d’Habitatge que porten des del 

Departament de Drets Socials del Govern de Catalunya, fer aquesta destinació 

d’aquesta finca recuperada a habitatge social. Evidentment, quan es tracti d’un pis, 

d’un habitatge, destinat a fer polítiques socials, de forma de poder, doncs, donar-li la 

volta a una activitat que passava a ser conflictiva i causant de problemes a donar 

una solució i una sortida al municipi que està més afectat, i per tant, per tranquil·litat 

dels veïns. 

És la nostra obligació actuar, però també és l’obligació d’actuar..., i faig una crida 

des d’aquí, una altra, a Justícia i a la Fiscalia a Catalunya: necessitem que la justícia 

a Catalunya, que els agents judicials, la fiscalia, implementi, com ja fan a altres llocs 

de l’Estat, protocols que permetin aquests tràmits ràpids i efectius per desallotjar 

aquests immobles ocupats de forma delinqüencial i que generen greus problemes 

de convivència, i que ells en tenen constància. 

Des del Govern de Catalunya, des del Departament de Justícia i el Departament de 

Drets Socials, ens hem mogut, estem treballant per bastir aquestes eines per ajudar, 

com els deia, a ajuntaments i comunitats de propietaris, perquè puguin actuar en 

aquestes ocupacions delinqüencials. I cal que es concretin les propostes que estan 

en la responsabilitat del Govern de l'Estat espanyol perquè també actuï en 

conseqüència i sense complexos. Portem massa temps, com a societat, tolerant uns 

fets que el que fan és lucrar-se de la desgràcia aliena. No podem seguir donant 

cobertura jurídica a les màfies que es lucren per poder tenir, doncs, famílies amb 

problemes de convivència. Els pobles, les ciutats del país necessiten eines efectives 

per recuperar aquesta tranquil·litat. 

Moltes gràcies. 
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(Aplaudiments.) 


