
 

COMUNICAT DEL GRUP PROMOTOR DE LA ILP PER A LA DACIÓ EN PAGAMENT 

CONEGUDA LA POSICIÓ DEL PP EN LA PONÈNCIA D'IMPULSAR EN SOLITARI EL 
SEU PROJECTE DE LLEI, LES ENTITATS PROMOTORES DE LA ILP HAN DECIDIT 
RETIRAR-LA PERQUÈ NO RECULL EL CONTINGUT DEL TEXT PRESENTAT Al 
CONGRÉS  

Barcelona, 18 de març de 2013. Les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular 
(ILP) per la dació en pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer 
social denuncien la voluntat del Partit Popular d'aprofitar la tramitació parlamentària de la 
ILP per desvirtuar les propostes d'aquesta iniciativa ciutadana.  

La proposta de “mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, 
reestructuració de deute i lloguer social” desconeix les legítimes pretensions de la ILP: dació 
en pagament retroactiva; paralització dels desnonaments que afectin a habitatges habituals 
de deutors hipotecaris i la possibilitat que les persones afectades puguin romandre en els 
seus habitatges en règim de lloguer social. 

La proposta del PP suposa una burla als interessos de les persones afectades per processos 
d'execució hipotecària i a la societat, en el seu conjunt. Una vegada més, l'efectivitat del 
dret a un habitatge digne consagrat en la Constitució espanyola i en nombrosos tractats 
internacionals de drets humans ratificats per l'Estat espanyol, queda supeditat als interessos 
de les entitats financeres.  

Malgrat l'acceptació a tràmit parlamentari de la ILP, el PP, desconeixent el massiu suport 
social a la proposta, elimina tot rastre de la ILP per la dació en pagament. Amb el seu 
projecte de Llei, el PP no resol el problema social del deute hipotecari (ni dels quals ja han 
estat desnonats ni dels quals ho seran en el futur). Milers de ciutadans continuaran perdent 
l'habitatge i continuaran endeutats amb les entitats financeres, perpetuant-se la injustícia 
de la legislació hipotecària espanyola.  

Mentre que la ILP permetia alliberar a les famílies de la condemna financera i facilitava el 
seu accés, en règim de lloguer social, als habitatges buits propietat de les entitats 
financeres. Unes mesures que permetien mitigar de manera decisiva els efectes socials més 
dramàtics de la crisi econòmica actual. La reforma del PP seguirà condemnant a la pobresa i 
a l'exclusió social a centenars de milers de persones.   

Per tot això, les entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per la dació en 
pagament retroactiva, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, hem decidit 
retirar-la i posar en evidència que el projecte de llei del  PP suposa el rebuig a la ILP que es 
va presentar al Congrés.   

 


