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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE L’HABITATGE 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Intensificar les campanyes de comunicació per potenciar els programes de 
mediació, cessió i de garanties de cobrament de renda per habitatges dels 
petits i mitjans propietaris, per a incrementar el nombre d’habitatges que 
aquests posin a lloguer assequible o lloguer social, mitjançant l’atorgament d’un 
paper de relleu de les línies d’actuació que en aquest sentit ja té l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

TRANSACCIÓ ESMENA 1 JS 

 

2. En el cas d’establir línies d’ajut públic per a la rehabilitació d’habitatges buits 
aquests hauran de ser posats en lloguer social en els municipis que estiguin en 
les zones de demanada acreditada. 

TRANSACCIÓ ESMENA 2 JS 

 

3. Intensificar els convenis amb les entitats financeres per tal d’obtenir major 
percentatge de cessió dels pisos que consten registrats a nom seu al 
Registre d’Habitatges buits o amb ocupants sense títol habilitant, amb 
l’objectiu d’aconseguir la cessió de la pràctica totalitat d’aquests habitatges. 
TRANSACCIÓ ESMENA 1 DEL PPC 

Aprovats: per unanimitat (127 vots a favor)   

 

4. Intensificar l’adquisició d’habitatges ja construïts, prioritzant la compra a 
través de tempteig i retracte a les promocions d’HPO de venda en ús, per 
canviar el règim de lloguer social o assequible en un màxim del 25% dels 
habitatges de cada promoció, en les àrees d’alta demanda acreditada. 
TRANSACCIÓ ESMENA 1 DE C’S 

Rebutjat: 50 vots a favor (Cs, PSC i CSQP), 61 en contra (JxSí i diputat 
no adscrit) i 16 abstencions (PPC i CUP)   

 

5. Incrementar la compra d’habitatges ja construïts propietat de les entitats 
financeres, a través del tempteig i retracte, doblant els recursos econòmics 
destinats a aquest efecte per l’any 2018. 
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5.bis) En l’àmbit pressupostari, treballar per recuperar, com a mínim, els 
nivells de despesa en polítiques d’habitatge de 2009. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DE C’S 

 

6. Promoure les modificacions legislatives per tal que en les àrees de forta 
demanada acreditada d’habitatge es garanteixin que les reserves obligatòries 
de sòl per habitatge de protecció oficial en els nous desenvolupaments 
urbanístics es destinin en la seva majoria a la construcció d’habitatges en règim 
de lloguer social i lloguer assequible, garantint, si és el cas, la seva viabilitat 
econòmica a través dels instruments financers públics que corresponguin. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 4 DE JS 

Aprovats: per unanimitat (127 vots a favor)   

 

6.bis) Promoure les modificacions legals i normatives necessàries per tal que 
les parcel·les propietat de l’INCASOL qualificades d’ús residencial ubicades a 
les àrees de forta demanda acreditada d’habitatge, mantinguin la titularitat 
pública i tinguin com a destí la promoció d’habitatges en règim de lloguer 
assequible o cessió d’ús. 

ACCEPTACIÓ ESMENA 2 DE C’S 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP), 61 en contra (JxSí i 
diputat no adscrit) i 9 abstencions (PPC) 

 

6.ter) Afavorir noves formes d’accés a l’habitatge, com ara la masoveria 
urbana, les promocions d’habitatge en dret de superfície, especialment a 
través de convenis amb cooperatives veïnals i socials i altres formes 
col∙laboratives. 

TRANSACCIÓ ESMENA 1 DE CSQP 

Aprovat: per unanimitat (127 vots a favor)   

 

7. Instar al Govern que abans de finalitzar el 2017 redacti un pla específic on 
es determini la demanda d’habitatge social i assequible per municipis, les 
previsions d’obtenció a través de la compra d’habitatge ja construït en els 
mateixos i finalment la previsió de l’habitatge nou a generar. 

Aprovat: 120 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i diputat no 
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adscrit) i 7 abstencions (CUP) 

7.bis) Acompanyar aquestes polítiques estructurals, necessàries per 
desenvolupar un parc d’habitatge públic suficient, de mesures a curt termini 
destinades a modular els preus de lloguer en el mercat lliure. I en aquest 
sentit, instar la modificació en el Congrés dels Diputats de la LAU, revisar els 
beneficis fiscals de fons i societats d’inversió immobiliària, i desenvolupar, 
junt amb el món local, una campanya de difusió de l’Índex de Referència de 
Preus. 

TRANSACCIÓ ESMENA 2 CSQP 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP) i 70 en contra (JxSí, 
PPC i diputat no adscrit) 

En relació amb les mesures respecte als joves 

8. Bonificar en un 99% la quota de l'impost sobre transmissions patrimonials i 
actes jurídics documentats per a la constitució d'arrendaments immobiliaris 
a menors de 35 anys. 
Rebutjat: 60 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i un diputat de JxSí) i 
67 en contra (JxSí, CUP i diputat no adscrit) 

9. Reservar un 30% dels habitatges, obtinguts pel procediment de tanteig i 
retracte, a lloguer social per a persones menors de 35 anys. 

 

10. Reservar el 30% dels habitatges de lloguer social procedents de 
convenis de cessió amb entitats financeres a persones menors de 35 anys. 

Rebutjats: 25 vots a favor (PSC i CSQP), 68 en contra (JxSí, CUP i 
diputat no adscrit) i 34 abstencions (Cs i PPC) 

 

11.  Incrementar els ajuts al pagament al lloguer de l’habitatge habitual que rep la 
població menor de 35 anys, incorporant especificacions adreçades a aquest 
col·lectiu, amb les prescripcions i requisits establerts a les convocatòries anuals.   

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 8 DE JS 

Aprovat: per unanimitat (127 vots a favor)   

 

 

 

 

  


