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Què és la PAH?____5

La Plataforma d’Afectats/des per la Hipoteca 
(PAH) neix a Barcelona el febrer de 2009 amb la 
intenció d’oferir una resposta ciutadana a la si-
tuació d’aquelles persones que, ja llavors, comen-
cen a no poder pagar la hipoteca i veuen que el 
banc els pot reclamar un deute elevadíssim fins i 
tot després de perdre l’habitatge.

Gairebé cinc anys després, podem dir que, avui, 
la PAH és un moviment ciutadà apartidista, ar-
ticulat en més de 190 nodes arreu de l’Estat, a 
través del qual persones directament afectades 
i persones solidàries s’organitzen per denun-
ciar i canviar aquesta situació. 

La PAH actua en molts camps diferents (emocio-
nal, polític, mediàtic, judicial, comunicatiu, etc.) 
per promoure canvis legals que donin resposta a 
la vulneració de drets fonamentals que pateixen 
les persones afectades i, en un marc més ampli, 
proposar solucions per fer efectiu el dret a l’habi-
tatge per a tota la ciutadania.
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La situació injusta i dramàtica per la qual han 
passat i passen moltes persones afectades és con-
seqüència directa d’unes polítiques públiques 
encaminades a convertir l’habitatge en un nego-
ci, en lloc d’assegurar que aquest sigui un dret 
garantit per llei. Al mateix temps, les entitats fi-
nanceres -en total connivència amb el poder po-
lític- s’han assegurat que hi hagi una legislació 
que les sobreprotegeixi i han aconseguit beneficis 
multimilionaris mitjançant la concessió de prés-
tecs hipotecaris. Per tot això, des de la PAH, de-
nunciem l’elit política i financera com a principal 
culpable de la situació actual.

En realitat, tots i totes som afectades per la hi-
poteca: les polítiques d’habitatge de la bombolla 
immobiliària, l’estafa hipotecària i la mala pra-
xi bancària es troben a l’origen de la crisi que, 
actualment, condemna milions de persones a 
l’atur i la precarietat.

Avui, el govern retalla drets bàsics com la sanitat 
o l’educació per continuar rescatant els responsa-
bles del desastre.
No obstant això, si bé és cert que ens afecta a to-
tes, en aquest manual, quan usem el terme “afec-
tades”, ens referim a les persones que avui s’en-
fronten al moment difícil de no poder pagar la 
hipoteca, al procediment d’execució hipotecària 
o a la greu violació del dret a l’habitatge que su-
posa un desnonament.

Així doncs, la principal batalla concreta que va 
iniciar la PAH fa gairebé cinc anys va ser com-
batre una legislació injusta i anòmala, amb l’ob-
jectiu de buscar solucions que oferissin respostes 
a les persones afectades per l’estafa hipotecària. 
Per fer-ho, es van proposar tres mesures d’emer-
gència, de mínims: la paralització dels desnona-
ments fins que es trobessin solucions definitives, 
la dació en pagament retroactiva per aquelles 
persones que no hagin pogut o no puguin fer 
front als pagaments del seu habitatge habitual i la 
creació d’un parc públic de lloguer social amb els 



habitatges embargats que es troben en mans dels 
bancs i, en especial, de la Sareb, l’anomenat “banc 
dolent” que, amb diners de tota la ciutadania, ha 
comprat milers d’habitatges buits als bancs per 
malvendre’ls a fons especuladors.

Per aconseguir aquestes mesures de mínims, la 
PAH ha engegat les següents campanyes. 

– Stop Desnonaments
– Mocions als ajuntaments
– Accions de negociació i pressió a entitats  
  financeres
– ILP
– Escarnis o “escraches”
– Obra Social

Pots trobar-ne més detalls preguntant a qualsevol 
assemblea o a www.afectadosporlahipoteca.com

8 ____ Què és la PAH?

Acció de negociació col·lectiva
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A les reunions de la PAH hi arriben persones 
afectades que, en molts casos, estan espantades, 
desinformades i, sovint, amenaçades pels bancs; 
deprimides, amb un sentiment de culpa molt 
gran, i que viuen el problema amb vergonya i 
sense saber exactament què fer ni com fer-ho. 
D’altra banda, és bo saber que, a la PAH, també 
s’hi acosten moltes persones que no estan afecta-
des pel tema directament i ho fan per col·laborar 
de diverses maneres: mitjans de comunicació, 
persones que s’interessen per fer feines relaciona-
des amb la temàtica, per participar a les accions i 
les negociacions, etc.

La PAH és un espai de trobada, de suport mutu i 
de confiança on qualsevol persona podrà ajudar 
i ser ajudada. 

A la PAH podreu explicar el vostre cas a les as-
semblees, compartir la vostra situació personal i 
preguntar i resoldre els vostres dubtes. Escoltant 
altres persones afectades, us adonareu que hi ha 
molta gent que es troba en la vostra situació i que, 

COM PUC 
PARTICIPAR 
EN UNA PAH

 
IMPLICACIÓ DIRECTA DE TOTES 

LES PERSONES QUE HI PARTICIPEM 
_______ ____
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si actuem juntes, podem aconseguir coses que, 
estant soles, són molt més difícils d’assolir, si no 
impossibles. Al llarg d’aquests anys d’experiència, 
hem anat comprovant que una de les principals 
fortaleses de la PAH és que la gent afectada s’im-
pliqui i lluiti per solucionar la seva situació, però 
també la de les altres persones. Aquesta dimensió 
col·lectiva del problema i la implicació directa de 
totes les persones que hi participem, ja siguem 
afectades directes o no, han estat indispensables 
perquè, avui, gran part de la població conegui i 
comparteixi la feina de les PAH i les seves pro-
postes.

És molt important que ens adonem que la PAH 
no és un servei d’assessorament “tradicional” on, 
generalment, una persona arriba, explica el seu 
problema a una altra persona més experta i espe-
ra que sigui aquesta qui li resolgui el tema. Hem 
vist que necessitem lluitar juntes per aconseguir 
resultats. 

La PAH no és una associació de consumidors ni 
una entitat caritativa: és un moviment ciutadà 
per la defensa i la conquesta dels nostres drets.

En consonància amb el que hem dit, per acon-
seguir els nostres objectius, organitzem accions 
com: negociar amb els bancs, entregar la da-
ció en pagament, entregar documents als jutjats,  
recollir signatures, recuperar habitatges, mani-
festacions...

Pots trobar un llistat de totes les PAHs al següent 
link de la web de la PAH:
http://afectadosporlahipoteca.com/contacto/ 
Acosta’t i participa!

Com puc participar en una PAH____1312 ____ Com puc participar en una PAH
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La PAH de Barcelona s’organitza en diversos 
grups i assemblees. És important saber que, com 
que la PAH és un moviment dinàmic, la seva or-
ganització pot variar en funció de les necessitats 
que anem detectant entre totes. Això fa que vagin 
apareixent comissions noves, noves reunions de 
gent afectada que s’agrupa per entitats, grups de 
persones que es reuneixen per preparar una ac-
ció concreta, etc.
Tanmateix, hi ha una estructura base, un esque-
let, que no varia i que sempre està obert a tota la 
gent que hi vulgui participar. 

Els diferents grups i reunions de PAH BCN són 
els següents:

1  Entrega de fitxes (consulta el calendari) 
 La gent afectada que decideix implicar-se a la 
 PAH ha d’omplir una fitxa personal per facilitar 
 poder fer un seguiment del cas. La fitxa s’entre-
 garà després d’assistir a diverses reunions.

 

COM FUNCIONA 
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BARCELONA
 

GRUPS I REUNIONS  
_______ ____

Pàg. 14 a 20 
Consulta el calendari d’activitats al 
local o a la web de PAH Barcelona 

http://pahbarcelona.org



2  Reunions d’Acollida (cada dilluns a les 18h ) 
Per a molta gent, aquest és el primer contac-
te directe amb la PAH. En aquestes reunions, 
primer s’explica què és la PAH i la situació del 
dret a l’habitatge i es fa un repàs dels temes 
candents del moment. A continuació, s’expli-
quen les diferents fases del procés d’execu-
ció hipotecària i què es pot fer en cadascuna 
d’elles. Després d’aquesta explicació, les per-
sones afectades exposen el seu cas i plante-
gen dubtes. És un moment clau per escoltar, 
aprendre i, un element molt important, ado-
nar-nos que no estem soles.
El fet d’explicar en veu alta el nostre cas o re-
soldre els nostres dubtes ens permetrà perdre 
la por, adquirir coneixements i seguretat i ex-
perimentar la solidaritat de la gent, afectada i 
no afectada. Perdre la vergonya i la por és la 
millor manera de poder començar a fer front 
a la situació que s’està vivint.
A més del coneixement que adquirireu a les 
assemblees, també disposeu de molts documents 

Ens estem organitzant en grups específics per 
dur a terme negociacions col·lectives per en-
titats i accions de visualització del problema. 
Es poden consultar els diferents dies de reu-
nió a la web. Hem constatat que el resultat de 
les negociacions amb els bancs depenen de la 
pressió ciutadana que exercim, ja que les lleis 
existents no els obliguen pràcticament a res. 
En aquestes assemblees, es fa el seguiment 
dels casos, es resolen dubtes de la negociació 
i es planifiquen accions individuals o col·lec-
tives (que es calendaritzen a l’assemblea de la 
PAH). Per això, a més d’estar ben assessorades, 
en molts casos també caldrà organitzar acom-
panyaments, és a dir, que les companyes amb 
més experiència acudeixin a la negociació per 
ajudar i donar suport. 

3  Reunions de negociacions col·lectives per  
 entitats financeres (consulta el calendari )

útils a la web de la PAH: 
http://afectadosporlahipoteca.com/documen-
tos-utiles
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4  Assemblea general de la PAH BCN (cada  
 dimarts a les 18h

6  Comissió Comunicació (consulta el  
 calendari)

Es tracten qüestions relatives a l’organització i 
a l’estratègia general de la Plataforma i es fa el 
seguiment dels temes més significatius del mo-
ment, campanyes... En aquestes reunions, de-
cidim i organitzem entre totes les accions que 
s’han de dur a terme i coordinem les accions pro-
posades pels grups de negociacions col·lectives.

A la PAH, esgotem tots els canals possibles 
per aconseguir solucions efectives al problema 
del deute i la necessitat d’un habitatge digne. 
Parlem amb els bancs, serveis socials i ofici-
nes d’habitatge, presentem escrits als jutjats... 
però, quan tot això és insuficient i les admi-
nistracions no ofereixen una resposta ade-
quada a les necessitats urgents d’habitatge de 
milers de persones afectades, entenem que la 
desobediència civil com a forma d’autotutela 
dels nostres drets no només és legítima, sinó 

5  Comisión Obra Social

necessària. Així doncs, amb la campanya Obra 
Social de la PAH a Catalunya, hem recuperat 
15 edificis que eren propietat de bancs i de la 
Sareb per, des d’allà, forçar negociacions que 
ens permetin aconseguir lloguers socials as-
sequibles en funció de la renda disponible de 
les famílies. D’aquesta manera, ja s’han acon-
seguit lloguers socials a Terrassa, Manresa 
i Girona i s’han reallotjat més de 700 perso-
nes. A Barcelona en concret, comptem amb  
ImPAHrables13, el tretzè edifici recuperat per 
a famílies a Catalunya.

Aquesta comissió s'encarrega de redactar 
comunicats i d'informar de les campanyes i les 
accions de la PAH Barcelona a través del mailing 
i les xarxes.

18 ____ Com funciona la PAH de Barcelona Com funciona la PAH de Barcelona____19
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Trobada de PAH’s

7  Comissió jurídica (consulta el calendari)
Grup d'advocats, juristes i persones amb 
coneixements sobre lleis i normatives que 
elaboren documents i desenvolupen recursos 
d'ús col·lectiu, tant per a negociacions amb 
entitats financeres com per a campanyes de la 
PAH.

8  Comissió Gènere i Habitatge (consulta el 
 calendari)

Hem comprovat que sovint, la pressió que 
genera un procés d'execució hipotecària 
multiplica les tensions dins les famílies, fet que 
arriba a provocar ruptures i, en alguns casos, 
l'aparició i/o l'augment de la violència de gènere. 
Aquests casos requereixen un acompanyament 
específic, que es fa des d'aquesta comissió.

Pel que fa a les altres reunions de grups i comissions,  
recomanem consultar el calendari de la PAH Barcelona 
que hi ha al local, el calendari de la web o apuntar-se al 
mailing (deixant el teu email a les reunions d’acollida o al 
mateix bloc).
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El procediment d’execució hipotecària és injust i 
una anomalia en el context europeu. La legislació 
espanyola sobreprotegeix les entitats financeres i 
deixa en absoluta indefensió les persones deuto-
res de bona fe. Per això, cap tècnic o professional 
jurídic no pot garantir res: sou vosaltres qui us 
podeu defensar millor. Però, a més, a la PAH, tro-
bareu: 1) formació i eines per defensar-vos que 
han estat elaborades amb el suport de juristes 
solidaris, i 2) suport mutu: mai més no estareu 
sols/es.

Escolteu, pregunteu i poseu en pràctica tot el 
que expliquem a continuació perquè és fruit 
del millor dels aprenentatges: l’experiència 
col·lectiva.
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 Aclariments
-  Ningú no va a la presó per deixar de  
 pagar, no és un delicte.
-  No et poden prendre els teus fills o   
 filles pel fet de deixar de pagar.
-  Els teus fills i filles no hereten el deute.
-  No et poden fer fora del país per deixar  
 de pagar.
-  És un procediment llarg, el desnona- 
 ment no es produeix de manera  
 immediata.
-  No has fet res dolent, no ets cap  
 delinqüent.
-  És un procés llarg, no desesperis.

1a FASE:
HAS DEIXAT DE 

PAGAR O VEUS QUE 
HO FARÀS AVIAT

 
CONSELLS I NEGOCIACIÓ  

_______ ____

Pàg. 25 a 33
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 Et trobes en aquesta primera fase si:
–– No s’ha iniciat el procediment d’execució  
 hipotecària
–– Has deixat de pagar o veus que ho faràs aviat
–– És la fase en què el banc està disposat a negociar
–– Si estàs pagant, serà més difícil negociar (fins  
 que no deixis de pagar, no solen fer-te ni cas)
–– Probablement, hauràs de fer front a un cert  
 assetjament prejudicial (trucades, cartes...)

Consells
–– És important que, abans de començar a ne-
gociar, sapigueu què voleu (dació en pagament, 
un quitament, lloguer social...). A la PAH, us po-
dem donar informació útil que us ajudarà a acla-
rir conceptes, però no podem dir-vos què heu de 
fer, només aconsellar-vos.
–– Si veieu que no podreu pagar, us aconsellem 
deixar de pagar el més aviat possible. No llenceu 
més diners en va.

–– Primer, cobriu les necessitats bàsiques de la 
família (menjar, serveis bàsics, mainada...): les 
vostres vides valen més que qualsevol pis.
–– Quan la gent del banc et digui “Vés ingressant 
el que puguis cada mes”, has de saber que la quota 
que no està pagada al 100%, en data i en quan-
titat, es considera impagada, genera interessos 
de demora i pot fer que iniciïn el procediment 
d’execució hipotecària. És com regalar els diners 
al banc.
–– Els refinançaments, les carències i les nova-
cions acostumen a suposar canvis perjudicials 
per a nosaltres (inclusió de persones noves a 
l’escriptura, gran augment de les quotes un cop 
finalitzat el temps de carència, més anys d’hipo-
teca, etc.). Per tant, molt de compte: cal llegir bé, 
a casa, el que t’ofereixen abans de signar. Cal que 
valoreu si podreu fer front a la hipoteca un cop 
acabi el període de carència perquè, en cas con-
trari, és probable que només estigueu allargant 
una agonia que acabarà augmentant el deute.



Negociació

1  Per negociar, cal una certa tranquil·litat, és a dir,  
 cal evitar que s’aprofitin de la nostra angoixa   
 per pressionar-nos.

2  És important llegir l’escriptura hipotecària  
 diverses vegades i entendre-la bé.

3  Un cop hem pensat i decidit el que volem i ho  
 tenim clar, hem de tirar pel dret. És important  
 no anar canviant de petició i de postura da- 
 vant del banc, intentar mantenir sempre la  
 mateixa posició, en la mesura del possible.

4 Qualsevol proposta, teva o del banc, s’ha de  
 fer per escrit. Així, deixem constància que
 estem negociant. Recorda: les paraules se les  
 endú el vent.

 

A partir d’aquí:
–– Sentit comú
–– És important que la negociació comenci de 
manera tranquil·la i, si cal, vagi pujant de to 
gradualment, sempre de forma pacífica evident-
ment. Per exemple: 1) insistir a l’oficina 2) fer accions 
3) acudir als mitjans de comunicació.
–– S’ha de tenir paciència, poden trigar setmanes 
o mesos a donar-vos una resposta.
–– És important que la gent del banc vegi que ara 
tens informació i que comptes amb el suport de la 
PAH; això farà que no ens puguin enganyar més.
–– Insistir, insistir i insistir

Per demanar la dació en pagament:
Heu de presentar dues còpies de la sol·li-
citud (que està penjada a la web de la 
PAH, a l’apartat Documents Útils); una 
és per al banc i l’altra, que us han de tor-
nar segellada i signada, per a vosaltres. 
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Durant aquesta fase, és important saber si en-
trem en l’anomenat “Codi de Bones Pràctiques”. 
Aquest codi obliga els bancs a donar la dació en 
pagament a les persones que compleixin uns re-
quisits determinats.

Si no els compliu, no us espanteu, és la situació 
en què es troba la majoria de la gent afectada. 
Gairebé totes les dacions que aconsegueix la PAH 
són de persones que no compleixen els requisits 
del codi. Si és el vostre cas, és important que di-
gueu al banc que no entreu dins el codi i que no 
us faci perdre el temps comprovant-ho.
Si compliu els requisits, indiqueu-ho a l’escrit de 
dació per intentar que us la concedeixin de ma-
nera més ràpida.

Els requisits per poder acollir-se al Codi de 
Bones Pràctiques són:

1  Que la hipoteca sigui sobre l’habitatge únic i  
 habitual i no tenir altres béns.

2 Haver comprat per menys de 200.000 euros a  
 Barcelona.

3  Cobrar menys de 19.000 euros bruts anuals  
 entre tots els membres de la família.

4 Que, durant els quatre anys anteriors, s’hagi  
 produït un canvi important en les circumstàn-
 cies econòmiques de la família que l’hagi posat  
 en situació d’especial vulnerabilitat. O també,  
 ser família nombrosa, monoparental amb   
 dues criatures, amb una persona amb discapa-
 citat o dependència declarada o amb una me- 
 nor de tres anys.

5 Destinar més d’entre el 40% i el 50% dels   
 ingressos de la família al pagament de la quota  
 de la hipoteca, en funció del cas.

6 En cas que hi hagi cotitulars o avaladors,   
 aquests també han de complir els requisits.
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En qualsevol fase del procés, també en 
aquesta, és molt important utilitzar els 
recursos de l’administració pública per 
reforçar la nostra negociació: 
- Anar als serveis socials i sol·licitar un 
informe que acrediti la nostra situació.
- Anar a Ofideute: oficina de la Generali-
tat de mediació entre persones afectades 
i bancs.

Hem de fer entendre a l’entitat financera que hem 
perdut la por i que tenim molt clar què volem. 
Recorda: el banc s’aprofita de la vostra por per 
pressionar-vos.

32 ____ Has deixat de pagar o veus que ho faràs aviat

Acció José Antonio



Inici del procediment d’execució hipotecària____35

Aclariments

–– Abans d’iniciar el procediment, ens envien un 
burofax que informa de la quantitat de deute que 
ens reclamen i ens donen un termini per al pa-
gament.

–– En cas de no pagar el deute que reclama el bu-
rofax, ens arribarà a casa el que anomenem el 
“totxo”: la demanda d’execució hipotecària.

–– Amb l’arribada de la demanda, el jutjat ens 
dóna 10 dies per pagar o oposar-nos-hi. El deu-
te reclamat no només són les quotes impagades, 
sinó també els interessos de demora.

–– El procediment ens permet al·legar poc davant 
el jutjat, però, des de la sentència del Tribunal de 
Justícia Europeu del febrer de 2013, podem plan-
tejar clàusules abusives. Alguns -pocs- jutges es-
tan anul·lant procediments basant-se en aquestes 
clàusules.

–– El jutjat fixa la data de subhasta, que es notifica 
a les persones titulars de la hipoteca amb un mí-
nim de 20 dies d’antelació.

2a FASE:
INICI DEL PROCEDI-
MENT D’EXECUCIÓ 

HIPOTECÀRIA
 

ACLARIMENTS I PASSOS A SEGUIR 
_______ ____

Pàg. 34 a 38
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–– Quan el pis va a subhasta, el banc se’l queda 
pel 70% del valor de taxació a efectes de subhasta, 
que és un valor que podem consultar a la nostra 
escriptura hipotecària. Si aquest valor cobrís el 
deute, se l’adjudicarà pel 60%.

–– Hi ha dues vies d’execució hipotecària: judicial 
(en un jutjat), que és la més habitual, o extrajudi-
cial (davant de notari).

–– Encara que sovint ens diguin el contrari, el 
banc pot aturar el procediment i arribar a un 
acord en tot moment, únicament depèn de la 
seva voluntat.

Passos a seguir / Negociació

1  Una vegada rebem el “totxo”, tenim 10 dies   
 per dirigir-nos al jutjat que ens correspongui  
 i sol·licitar advocat/da i procurador d’ofici. Tot  
 i que és millor fer-ho durant els 10 primers dies,  
 podem fer la sol·licitud en qualsevol moment  
 del procediment.

Sol·licitar advocat d’ofici és molt important per 
diversos motius:
–– Guanyem temps (en aquest moment, el pro-
cediment s’atura fins que es resol la sol·licitud).
–– Suposa que ens puguem personar, cosa que ens 
permet rebre informació i demostrar al jutge que 
estem fent tot el possible per afrontar el problema.
–– Ens permet presentar escrits oposant-nos a 
l’execució, al·legant clàusules abusives i intentant 
allargar el procediment. Per fer-ho, podrem fer 
servir els escrits del “kit d’emergència” que hi ha 
a la web de la PAH.
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–– Ens permet estalviar gran part de les costes ju-
dicials, que poden ser molt elevades.

––> És possible que, en un primer moment, ens 
deneguin l’advocat d’ofici, per això és necessa-
ri interposar un recurs per sol·licitar-lo de nou 
(veure model disponible a la web).

2  Continuar negociant amb el banc de la ma- 
 teixa manera que durant la 1a fase:
 –– Presentar sol·licitud de dació en pagament.
 –– Tècnica gradual. Pressionar de menys a més:  
 accions, mitjans de comunicació, acampades...

3  Acudir a l’administració pública per sol·licitar  
 els seus serveis i per deixar constància de la  
 nostra situació:
 –– Serveis socials
 –– Ofideute
 –– Ajuntament
 –– Presentar escrits de la PAH als jutjats

3a FASE:
LLANÇAMENT/

DESNONAMENT 
I RECLAMACIÓ 

DEL DEUTE
 

ACLARIMENTS I PASSOS A SEGUIR  
_______ ____

Pàg. 39 a 46



Aclariments

–– Un cop subhastat, el pis és propietat del 
banc i pot reclamar el deute restant.

–– El deute que poden reclamar és la di-
ferència del valor d’adjudicació de la su-
bhasta respecte del deute total. A aquesta 
quantitat, cal sumar-hi els interessos de 
demora i les costes judicials.

–– La subhasta no implica desnonament 
ni embargament de nòmina de manera 
immediata, sinó que ambdues coses ens 
seran notificades amb antelació.

–– Hi ha una quantitat mínima d’ingressos 
inembargables: consultar el document ex-
plicatiu penjat a la web de la PAH.

–– Hem de saber que apareixerem als re-
gistres de morositat.

–– L’Ajuntament ens pot reclamar la plus-
vàlua: impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. Tot i 
així, gràcies a l’acció de la PAH, a Barce-
lona i altres municipis, es pot aconseguir 
l’exempció.

–– Segons la quantitat de l’adjudicació i 
també en cas de dació, ens cobraran l’IRPF 
en la declaració de renda anual.
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Passos a seguir si has rebut la notificació de 
desnonament:

1  Sol·licitar justícia gratuïta.

2 Presentar recursos per intentar parar el  
 desnonament:
 Guanyem temps per continuar negociant amb  
 l’entitat i li fem perdre diners perquè allarguem  
 el procediment.Apel·lem a la sensibilitat del  
 jutge perquè suspengui el desnonament.  

– Recurs basat en l’article 704 de la llei d’en-
judiciament civil (LEC), que normalment pot 
retardar el desnonament 30 dies o més, en 
funció del que consideri el jutge o la jutgessa.
– Recurs basat en la llei 1/2013, amb el qual, si 
complim certs requisits, podem ajornar el des-
nonament fins al maig de 2015. PERÒ COMP-
TE! No cal deixar de lluitar perquè, malgrat el 
recurs, el deute continua augmentant i, passat el 
termini, ens poden desnonar.

Per acollir-se a la llei, cal complir els se-
güents requisits econòmics i un dels requi-
sits socials que s’enumeren a continuació:

Requisits econòmics:
a) La família ha de cobrar menys de 19.000 
euros bruts anuals i s’ha d’haver produït una 
alteració significativa de les circumstàncies 
econòmiques durant els darrers quatre anys.
b) La quota hipotecària ha de superar el 50% 
dels ingressos i s'ha de tractar de l'habitatge 
únic i habitual.

Un d'aquests requisits socials: ser família 
nombrosa, monoparental amb dues criatures 
al càrrec, amb una menor de tres anys, amb 
una persona amb discapacitat o dependència 
declarada, on tots els membres hagin esgotat 
l'atur o un membre hagi estat víctima de 
violència de gènere.
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3  Sol·licitar la condonació del deute al banc 
 (2 còpies): pressionar i insistir.

4 Sol·licitar la condonació del deute al jutge/ssa

5 Anar a serveis socials: ajuda per sol·licitar la  
 suspensió temporal del desnonament.

6 Anar a l’oficina d’habitatge a sol·licitar un pis  
 d’emergència social.

7 Esbrinar si el teu Ajuntament ha aprovat una  
 moció per no cobrar la plusvàlua. 
 El de Barcelona ho ha fet. Si és així, teniu un  
 mes, des de la dació o la subhasta, per dema- 
 nar l’exempció al teu Ajuntament.

Un cop esgotats els intents de negociació amb 
l’entitat financera i les vies administratives i judi-
cials per posposar el desnonament o aconseguir 
un pis social assequible, si arriba la data i no hi 
ha indicis de solució satisfactòria, podem resistir 
el desnonament amb una concentració al carrer 
com a mitjà per posposar-ho. D’una manera o 
una altra, heu de saber que els hem pogut para-
litzar gairebé tots.

Si no podem aturar el desnonament, podem  
entrar a participar en l’Obra Social La PAH.         
No oblideu que, a la PAH, ningú no es queda al 
carrer!
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Obra social PAH
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Nosaltres mateixes som les persones responsa-
bles de lluitar pel nostre cas, però recordeu que 
totes les companyes que ja ho han fet, també te-
nen molta informació, per això l’assessorament 
és col·lectiu. Converseu i escolteu les persones 
que ja han passat per qualsevol de les tres etapes, 
us podran donar informació útil per al vostre cas.
 
SÍ QUE ES POT!
 
 



Amb la col·laboración de: Amb el suport de:

PAH
www.afectadosporlahipoteca.com
www.facebook.com/afectadosporlahipoteca
@La_PAH
Tel. 653 608 342
 
PAH Barcelona
www.pahbarcelona.org
www.facebook.com/PAHBarcelona
@PAH_bcn
Reunions d’acollida: els dilluns a les 18h

PAH


