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L’Ajuntament de Mollet inicia els expedients
sancionadors a 22 pisos buits d’entitats bancàries
L’Ajuntament de Mollet ha iniciat la tramitació de l’expedient sancionador
a 22 pisos buits propietat d’entitats financeres. El passat mes de gener,
l’Ajuntament ja va anunciar la seva intenció de multar els bancs que
mantinguin pisos desocupats.
L’Ajuntament de Mollet va començar el passat mes de gener les tasques per
identificar els pisos buits que hi ha a la ciutat propietat d’entitats bancàries i ja
s’està en condicions de començar a incoar expedients. Els serveis municipals
han detectat que actualment hi ha 22 habitatges en aquesta situació i, un cop
oberts els expedients sancionadors, es treballa per corroborar que efectivament
aquests pisos poden considerar-se buits segons la Llei 18/2007 de dret a
l’habitatge (ha de portar més de dos anys deshabitat sense causa justificada).
En aquest cas, l’Ajuntament de Mollet requerirà a les entitats bancàries que en
facilitin l’ocupació seguint una d’aquestes opcions:
 cedir els habitatges buits a l’Oficina Local d’Habitatge per tal que els posi
en lloguer social
 posar els pisos buits a lloguer
Si les entitats bancàries no fan cas d’aquest requeriment, l’Ajuntament els
imposarà multes coercitives, és a dir, que s’imposaran repetidament fins que
facin cas del requeriment.
La regidora d'Habitatge, Mireia Dionisio, ha manifestat "que aquesta
mesura respon a l'objectiu de no tolerar que en aquesta situació de crisi
econòmica que estem vivint hi hagi famílies que no tenen on viure i, en
canvi, hi hagi habitatges desocupats. Aquest és l'objectiu que ens uneix a
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i als diferents governs municipals
que hem començat a emprendre aquestes mesures".
Aquesta iniciativa és fruit del compromís que l’Ajuntament va prendre amb la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
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