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Sessió 13, dimarts 28 de febrer de 2017

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Josep Maria Montaner Martorell, vicepresident del Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona i representant del Consorci Metropolità de l’Habitatge, da-
vant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a informar 
de les polítiques públiques d’habitatge a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. 
Tram. 357-00287/11. Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de l’impost so-
bre els habitatges buits. Tram. 250-00775/11. Grup Parlamentari Socialista, juntament 
amb 2 altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 61; esmenes: 
BOPC 314, 11).

3 Sol·licitud de compareixença de l’autor i investigador de l’informe sobre el dret a 
l’habitatge d’Amnistia Internacional davant la Comissió de Governació, Administraci-
ons Públiques i Habitatge perquè presenti aquest informe Tram. 356-00537/11. Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Dossier 2

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la destinació dels ingressos derivats de 
l’impost sobre els habitatges buits
250-00775/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 46747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada, Rosa Maria 

Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’impost sobre els pisos buits, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La crisi econòmica que ha portat a moltes famílies a tenir problemes per con-

servar l’habitatge i per accedir-hi ha estat general, a tota Catalunya. Tanmateix, 
alguns municipis han patit i pateixen de manera especial aquestes situacions, i els 
seus Ajuntaments han de fer front a les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes 
destinant-hi bona part dels seus recursos.

El passat 24 de juliol de 2015 va entrar en vigor la Llei 14/2015, de 21 de juliol, 
de l’impost sobre els habitatges buits aplicable a l’àmbit territorial de Catalunya, que 
recau sobre les persones jurídiques propietàries (o titulars d’algun dret real que en 
concedeixi l’explotació) d’immobles desocupats permanentment sense causa justifi-
cada per un termini superior als 2 anys.

El febrer de 2016, el Govern de la Generalitat va aprovar el reglament que desen-
volupava la llei, amb la finalitat de poder-se aplicar a partir de l’1 de març d’aquest 
any.

Els ingressos derivats de l’impost serviran per ampliar la partida destinada a la 
compra de pisos per a lloguer social.

La política de compra de pisos per a destinar-los al lloguer social no és prou 
transparent, en tant que no ho són els criteris pels quals es prioritzen una zona, un 
municipi o un altre a l’hora de comprar els habitatges que posteriorment es destina-
ran a lloguer social.

Tenint en compte que no tots els municipis arreu de Catalunya pateixen el dèficit 
d’habitatge social de la mateixa manera, ni a tots els municipis hi ha el mateix nivell 
d’habitatge buit, que pot ser objecte de l’impost, s’entén com a necessari destinar a la 
compra d’habitatge social en el municipi els imports que es recaptin a cada un d’ells 
per l’impost sobre habitatges buits.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a destinar la recaptació de l’im-

post sobre habitatges buits a polítiques d’habitatge en els municipis on se situen els 
habitatges gravats amb l’esmentat impost. Les polítiques que s’han d’emprendre se-
ran consensuades de manera individualitzada amb cadascun dels municipis.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, Rosa Maria Ibarra 

Ollé, diputades, GP SOC
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3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50530 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 24.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50530)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a destinar la recaptació de l’im-
post sobre habitatges buits a polítiques d’habitatge en els municipis on se situen els 
habitatges gravats amb l’esmentat impost. Les polítiques que s’han d’emprendre se-
ran consensuades de manera individualitzada amb cadascun dels municipis.
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