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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 DE LA CUP SOBRE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 
 

El Parlament de Catalunya: 

Entre l'esmena 1 del GP Socialista i el punt 1 del GP de la CUP-CC 

1. Mostra la seva preocupació pels efectes negatius que estan provocant 
l’especulació immobiliària i la utilització d’habitatges per a usos turístics 
sobre el dret a l’accés a un habitatge digne i creu imprescindible la 
modificació de la legislació vigent per a minimitzar aquestes pràctiques, 
així com i la realització de polítiques actives per part del Govern per a 
posar impediments a aquests usos no socials de l’habitatge, i per a 
augmentar el parc d’habitatge públic de lloguer social i per garantir els 
drets de les persones residents en habitatges ocupats sense títol 
habilitant. 

Aprovat: 115 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP i CUP) i 9 vots en 
contra (PPC) 

1 bis. Considera imprescindible la modificació de la legislació vigent per 
garantir els drets de les persones residents en habitatges ocupats sense títol 
habilitant.  

Rebutjat: 8 vots a favor (CUP i un diputat del PPC) i 116 vots en 
contra (JxSí, Cs, PSC, CSQP i PPC) 

2. Es compromet a fer les accions necessàries per recuperar la vigència de 
totes aquelles lleis o articles aprovats per aquest parlament, en relació a 
polítiques d’habitatge, anul∙lades o suspeses pel Tribunal Constitucional 
espanyol. 
Aprovat: 90 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 34 vots en contra 
(Cs i PPC) 

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

3. Aprovar un pla director urbanístic per declarar tot el sòl urbà de 
Catalunya com a àrea subjecte al dret de tempteig i retracte que 
estipula la llei 18/2007. 
Rebutjat: 6 vots a favor (CUP),  107 vots en contra (JxSí, Cs, PSC, i 
PPC) i 10 abstencions (CSQP) 

 

4. Modificar les polítiques fiscals per tal de dificultar l’especulació 
immobiliària i la concentració d’immobles en mans de grans tenidors i 
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facilitar l’accés a l’habitatge de les famílies, acabant amb els avantatges 
de les societats mercantils i reduint els impostos per a l’habitatge 
habitual: 

a. Rebaixant el tipus de gravamen vigent de l’impost sobre 
transmissions patrimonials per l’arrendament de finques urbanes 
de l’actual 0,5% fins al 0% quan aquestes constitueixin l’habitatge 
habitual. 

b. Aplicant una reducció del 10% al 7% en l’impost sobre 
transmissions patrimonials a totes les persones físiques que 
comprin un habitatge, quan aquest constitueixi la seva primera 
llar, en el tram per sota dels 500.000€ de base imposable. 

c. Augmentant el tipus de l’impost sobre actes jurídics documentals 
que s’aplica a les societats mercantils per la renúncia a l’exempció 
de l’IVA des de l’actual 2,5% fins al 10%, per aconseguir que les 
empreses paguin l’impost de transmissions patrimonials en 
comptes de l’IVA, que posteriorment poden recuperar. 

Rebutjat: 22 vots a favor (PSC i CUP), 67 en contra (JxSí i PPC) 
i 35 abstencions (Cs i CSQP) 

5. Destinar l’augment de recaptació produït per l’aplicació del punt 4.c, ja 
sigui per l’augment en la recaptació sobre actes jurídics documentals o 
per l’augment en la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials 
per la disminució de societats mercantils que renuncien a l’exempció de 
l’IVA, exclusivament a l’adquisició d’immobles per a destinar-los a 
habitatge de lloguer social. 

 
Rebutjat: 7 vots a favor (CUP),  107 vots en contra (JxSí, Cs, PSC, 
i PPC) i 10 abstencions (CSQP) 

6. Modificar la llei la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els 
habitatges buits per eliminar l’exempció que actualment permet no 
pagar aquest impost per als primers 200m2 d’habitatges buits de cada 
propietari i garantir d’aquesta manera que es graven tots els habitatges 
buits. 

Rebutjat: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 67 en contra (JxSí 
i PPC) i 25 abstencions (Cs i CSQP) 
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7. Augmentar el parc d’habitatge públic adquirit mitjançant la utilització de 
l’eina del tempteig i retracte i a presentar-se directament a les 
subhastes d’immobles provinents d’execucions hipotecàries i a les 
subhastes judicials i administratives. 

Rebutjat: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 67 en contra (JxSí 
i PPC) i 25 abstencions (Cs i CSQP) 

8. No permetre la publicitat en els mitjans públics de comunicació, 
dependents de la Generalitat de Catalunya, a empreses i fons d’inversió 
dedicats a la inversió i especulació immobiliària i promoure a través de 
campanyes de comunicació el caràcter d’ús social que ha de tenir 
l’habitatge. 

Rebutjat: 17 vots a favor (CSQP i CUP),  117 vots en contra (JxSí, 
Cs, PSC, i PPC)  

9. Fer les modificacions legals i normatives per tal que les llicències 
d’habitatges per ús turístic deixin de tenir un caràcter indefinit i s’hagin 
de renovar periòdicament, amb un termini màxim de tres anys. 

Rebutjat: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 67 en contra (JxSí 
i PPC) i 24 abstencions (Cs) 

10.  Iniciar les modificacions legals i normatives per tal de fer una 
moratòria en l’atorgament de noves llicències d’habitatge d’ús turístic en 
els municipis dins de les àrees de demanda forta i acreditada 
d’habitatge. 

Rebutjat: 32 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 67 en contra (JxSí 
i PPC) i 25 abstencions (Cs) 

11.  Realitzar les modificacions legals i normatives per impedir la venda 
de sòl d’ús residencial de titularitat pública, sigui de la pròpia Generalitat 
o d’organismes que en depenguin, i a dedicar-lo exclusivament a la 
construcció d’habitatges destinats a lloguer protegit. 

Rebutjat: 42 vots a favor (Cs, CSQP i CUP), 82 en contra (JxSí 
PSC i PPC)  
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12.  Realitzar les modificacions legals i normatives pertinents per tal que 
els habitatges d’obra nova i els que resultin de la reconversió d’un edifici 
antic o obres de gran rehabilitació garanteixin un mínim del 20% de 
pisos destinats a lloguer social quan aquesta obra excedeixi dels 
1.250m2.  

Rebutjat: 17 vots a favor (CSQP i CUP), 107 en contra (JxSí, 
Cs, PSC i PPC)  

13.  Iniciar els tràmits per a l’expropiació definitiva dels habitatges en 
mans de la SAREB que estiguin desocupats i que per tant, no compleixen 
amb el seu ús social. 

Rebutjat: 31 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 67 en contra (JxSí 
i PPC) i 25 abstencions (Cs) 

14.  A que en la proposta de Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que ha de 
presentar inclogui entre d’altres les següents mesures: 

a. Introduir mesures de control sobre els preus de l’habitatge de lloguer, 
amb topalls de preus màxims i limitació dels increments del preu del 
lloguer entre contractes, ja sigui amb el mateix arrendatari o amb un 
de nou. 
Rebutjat: 7 vots a favor (CUP) i 116 vots en contra (JxSí, Cs, PSC, 
CSQP i PPC) i 1 abstenció (un diputat de Cs) 

b. Augmentar la durada mínima dels contractes de lloguer. 
Aprovat: 75 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 49 vots en contra 
(Cs, PSC i PPC) 

c.  Assegurar la renovació automàtica dels contractes de lloguer en cas 
de que el llogater així ho desitgi. 
Rebutjat:  7 vots a favor (CUP) i 116 vots en contra (JxSí, Cs, 
PSC, CSQP i PPC) i 1 abstenció (un diputat de Cs) 

15.  Elaborar un pla per a la regularització dels habitatges propietat de 
grans tenidors i ocupats per famílies en situació de vulnerabilitat social a 
partir de contractes de lloguer social i elaborar també un pla de treball 
per tal de regularitzar-ne els subministraments bàsics. 

Rebutjat: 17 vots a favor (CSQP i CUP), 92 en contra (JxSí, Cs i 
PPC) i 15 abstencions (PSC) 
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16.  Realitzar un plànol dels habitatges buits a Catalunya mitjançant el 
creuament de dades del Cadastre, el Registre de la Propietat i les dades 
de les empreses subministradores d’aigua i energia. Aquest plànol ha de 
constituir una foto actualitzada que permeti ubicar els pisos buits i 
conèixer els seus propietaris i haurà d’estar a disposició de tots els 
ajuntaments.  

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i CUP), 69 en contra 
(JxSí i PPC)  

 


