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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears sobre 

desnonaments 

 

Dimarts, 19 de febrer del 2013 

 

Des de fa anys la nostra Comunitat Autònoma i el nostre País vivim una 

profunda crisi econòmica amb conseqüències socials molt importants. 

 

Moltes persones sense feina, un augment de l’atur, una caiguda de la renda 

disponible, l’absència de crèdit disponible, el descens del consum dibuixen una 

difícil realitat econòmica. 

 

Una de les situacions derivades d’aquest escenari econòmic son les persones 

que en aquest moments tenen dificultats per fer front al pagament dels seus 

habitatges.  

 

Els desnonaments d’habitatges i locals hipotecats ha creat una situació 

socialment insostenible. 

 

El drama de la pèrdua del habitatge propi, per impagament de les quotes 

hipotecàries, està suposant un injust càstig a amplies capes de la població.  

 

S’està trencant el model de convivència ja que resulta insuportable el fet de que 

no siguem capaços d’aturar aquesta xacra provocada per la desfeta del model 

de especulació immobiliària. 

 

El pagament dels deutes hipotecaris s’ha de poder resoldre avançant amb 

solucions com la simple dació de l’habitatge habitual, per part  de  les famílies 

que de forma sobrevinguda i de bona fe, no puguin fer front a les quotes 

bancàries. La dació en pagament s’ha de poder aplicar també de forma 

retroactiva així com s’ha de possibilitar que els ciutadans afectats puguin 

continuar vivint en el pis amb un lloguer social. 
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Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears constitueixen  també una 

població vulnerable als desnonaments, i en aquest sentit el ple del Parlament 

de les Illes Balears va aprovar ja per unanimitat una Proposició No de Llei en 

data 15 de novembre de 2011 relativa a impuls de mesures de protecció dels 

subscriptors d’hipoteques immobiliàries a les Illes Balears. 

 

El Parlament de les Illes Balears fa constar la seva consternació per la mort, de 

diferents persones, també a les nostres Illes,relacionades amb la pèrdua del 

seu habitatge, manifesta el seu suport a la tramitació de la Iniciativa Legislativa 

Popular presentada per més de un milió i mig de ciutadans al Congrés, per 

acabar amb els desnonaments que tant de patiment estan produint a la nostra 

societat i reclama al Govern d’Espanya la modificació de l’actual legislació 

hipotecària i civil que reforci la figura del consumidor front a l’entitat financera i 

eviti la desprotecció de determinats col·lectius front al procediment de 

llançament així com evitin situacions de sobreendeutament i abús del dret en la 

concessió d’hipoteques i constata així mateix la necessitat de fomentar el 

lloguer social. 

 

Ni a la nostra comunitat, ni a la resta de l’estat  espanyol, ha de morir ningú 

més per la incapacitat d’abordar un problema que es pot resoldre. 

 

El Parlament de les Illes Balears donarà suport a les mesures necessàries que 

es prenguin per solucionar el problema dels desnonaments i a la greu 

problemàtica social que l’acompanya. 


