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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 CatECP SOBRE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE 

 

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

1. Promoure un nou Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge que convoqui als actors 

socials i polítics a treballar conjuntament per fer front a l'emergència d'habitatge 

que viu Catalunya i treballar conjuntament una modificació estructural de les 

polítiques públiques d’habitatge de la Generalitat i de la resta d'Administracions 

públiques, per tal de millorar l'accés de la ciutadania a l'habitatge, augmentar el 

parc públic i privat de lloguer social i assequible, reduir els casos d'exclusió 

residencial i potenciar el lloguer com a opció d'accés a l'habitatge. Aquest nou 

Pacte Nacional treballarà a partir de l'aprovació del Pla Territorial Sectorial 

d'Habitatge, com a full de ruta de la política d'habitatge per als propers 15 anys, i 

de les conclusions d'un informe d'avaluació dels objectius aconseguits pel Pacte 

Nacional pel Dret a l'Habitatge vigent. 
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DE GP JXCAT I GP REPUBLICÀ I ESMENA 1 DEL GP 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR. 

 

 

2. Presentar, en el marc del procés de treball per a la definició del nou Pcte Nacional 

pel Dret a l’Habitatge,  l’informe d’avaluació i assoliment d’objectius del Pla pel 

Dret a l’Habitatge 2013-2016, així com del període 2016-2017, on constin el nivell 

d’execució pressupostària, les mesures implementades, els resultats obtinguts i 

l’impacte que ha tingut en la situació d’emergència d’habitatge que viu Catalunya. 

ACCEPTADA ESMENA 2 GP JxCAT I GP REPUBLICÀ 

 

3. Aprovar inicialment en el termini de tres mesos el Pla Territorial Sectorial 

d’Habitatge (PTSH) com a eina de planificació territorial de les polítiques 

d’habitatge públic, amb la finalitat de la seva aplicació, dotant-lo de memòria 

econòmica.  
TRANSACCIÓ AMB ESMENA 2 DEL GP SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR I 

ESMENA 3 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

 

4. Elaborar un nou Pla pel Dret a l’Habitatge 2018-2021 que fixi les prioritats 

socials i territorials en matèria d’habitatge públic de lloguer social que 

garanteixi protecció i alternatives d’habitatge a les famílies que necessiten un 

habitatge social. Aquest Pla haurà de desplegar les mesures del PTSH 
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necessàries per assolir l'objectiu legal de "solidaritat urbana" que fixa que el 

15% del parc d'habitatges sigui destinat de forma permanent a habitatge 

social tal i com fixa l'article 73 de la Llei 18/2007, així com a altres mesures i 

programes d'actuació del Govern i de les disposicions previstes als articles 

vigents de la Llei 4/2016 o de les normes de nova creació. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 4 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

 

5. Dotar pressupostàriament la creació del Fons de Solidaritat Urbana derivada 

de la implementació del PTSH, una vegada aquest sigui aprovat definitivament,  

que permeti finançar la provisió d’habitatge social i la resta de modalitats 

residencials destinades a assolir l’objectiu de solidaritat urbana. En aquest 

sentit, en tant no s’aprovin un nou els pressupostos per a l'exercici posterior a 

l'entrada en vigor del PTSH, el Govern adoptarà les mesures pressupostàries 

necessàries i altres per a incrementar el parc públic d'habitatge social i el 

privat assequible. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 5 DEL GRUP JXCAT I GP REPUBLICÀ  

 

Aprovats: 129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

 

6. Implementar recursos i programes per tal de garantir la màxima disponibilitat 

immediata d’habitatge per situacions d’emergència social:  

6.1. Continuar ampliant el pressupost per exercir directament dret de 

tempteig i retracte per augmentar de manera immediata la disponibilitat 

de pisos de lloguer per emergència social. A més a més, el Govern 

impulsarà mesures que facilitin l'accés al dret de tempteig i retracte a 

municipis i entitats del tercer sector. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 6 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

 

Aprovat: 93 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 39 

abstencions (Cs i PPC) 

 

6.2. Implementar programes de construcció d’allotjaments provisionals de 

proximitat per tal de garantir la disponibilitat de 500 habitatges 

d’aquestes característiques en el termini d’un any a les zones de més 
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alta demanda acreditada d’habitatge social, per tal poder donar resposta 

a curt termini a l’emergència.  

Rebutjat:  12 vots a favor (CatECP i CUP), 117 en contra (Cs, JxCat, 

ERC i PSC-Units) i 3 abstencions (PPC) 

 

6.3. Instar la Generalitat a dedicar tots els recursos i habitatges necessaris a 

les meses d’emergència social per tal de donar sortida a les llistes 

d’espera que porten a les persones a situacions d’alta vulnerabilitat .  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 6 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ  

Aprovat: 129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

 

6.4. Destinar els habitatges rebuts com a herències intestades en els 

municipis d’alta demanda acreditada a habitatges d’emergència social 

com a primera opció, tenint en compte les necessitats dels ajuntaments 

dels municipis on es trobin i el Protocol d'actuació entre la Generalitat i 

la Taula del Tercer Sector Social relatiu a habitatges provinents 

d'herències intestades. En cas que algun habitatge pugui no reunir les 

característiques necessàries per ser utilitzat com a habitatge social, serà 

preceptiu l’elaboració d’un informe tècnic justificatiu i en qualsevol cas 

s’acordarà amb l’ajuntament del municipi en qüestió i amb les entitats 

del tercer sector quina és la millor alternativa per garantir la funció 

social de l’esmentat immoble.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 DEL GP DE CIUTADANS  

Rebutjat:  64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (PPC) 

 

 

7. Pel que fa a la mobilització pel lloguer social de pisos buits en mans de grans 

tenidors i entitats financeres,  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 7 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

7.1. Donar compliment a la normativa vigent i implementar els mecanismes 

sancionadors i multes coercitives previstos a les entitats financeres i 

grans tenidors que no compleixin la Llei d’Habitatge 2007 i les parts 

vigents i no suspeses pel Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 i 
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04/2016 i que no posin a disposició de lloguer social els habitatges buits 

de més de dos anys. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 7 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

 

7.2. Així mateix, impulsar convenis de cooperació amb els municipis catalans, 

en els que es delegui, amb l’assignació de recursos necessària, les 

tasques d’inspecció i control de l’impost de pisos buits, així com la 

capacitat sancionadora que emana de la llei de l’habitatge de 2007 i que 

està en risc de veure's retallada per la LARSAL 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 3 DEL GP SOCIALISTES I UNITS PER 

AVANÇAR 

Rebutjat:  64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i CUP), 65 en contra 

(JxCat i ERC) i 3 abstencions (PPC) 

 

7.3. Continuar amb l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits de les 

entitats financeres i grans tenidors que no compleixin la seva funció, 

seguint allò previst a la llei reguladora de l’impost, i atenent als principis 

generals de la normativa marc catalana en matèria d’habitatge, així com 

iniciar, una vegada aixecada la suspensió pel TC, l’aplicació de 

l’expropiació temporal d’habitatges buits prevista a la Llei 4/2016, tant 

per part de la Generalitat com per part dels ajuntaments, els quals 

poden exercir-la, així com poden també exercir les competències 

sancionadores que els atorga el marc jurídic vigent. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 7 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 129 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 3 abstencions (PPC) 

 

8. Simplificar els tràmits i facilitar recursos tècnics i econòmics per la tramitació i 

aprovació de les modificacions puntuals de planejament urbanístic que 

promoguin els Ajuntaments per fer possible l’obtenció d’habitatge de protecció 

pública al sòl urbà consolidat, donant compliment als objectius definits en les 

legislacions de sòl, d’urbanisme i d’habitatge, vinculats als principis de 

desenvolupament territorial i urbà sostenibles entorn a la cohesió social 

necessària en els nuclis urbans i al dret a l’habitatge digne, tal i com preveuen 
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els articles 3.3a del RDL 7/2015; el 3.2 i 57.6 del dl 1/2010 i l’art. 3 de la Llei 

Del Dret a l’Habitatge.  

Rebutjat:  47 vots a favor (Cs, CatECP i CUP), 65 en contra (JxCat i ERC) i 

19 abstencions (PSC-Units i PPC) 

 

9. Instar el Govern de la Generalitat per a que demani al Govern de l’Estat: 

9.1. La modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments 

Urbans per incloure-hi com a mínim les següents mesures: 

a) Incrementar el límit legal per a prorrogar la duració dels contractes 

de tres a cinc anys. En el cas que els propietaris siguin persones 

jurídiques, s’establiria una pròrroga forçosa per la propietat i opcional 

per l’arrendatari/a de cinc anys més, sempre que el llogater hagi 

complert amb el pagament del lloguer.  

Rebutjat:  8 a favor (CatECP), 120 en contra (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i 

PPC) i 4 abstencions (CUP) 

 

b) Limitar els pactes de revisió dels preus d’arrendament fins a l’import 

equivalent a les variacions dels índex dels preus al consum. 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 3 en contra 

(PPC) i 40 abstencions (Cs i CUP) 

 

c) Revisar la fiscalitat i les condicions fiscals de les SOCIMIS amb 

l’objectiu de vincular-les a la promoció d’habitatges de lloguer 

assequible, preservant així la funció social de l’habitatge.  

Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 3 en contra (PPC) i 56 

abstencions (Cs, PSC-Units i CUP) 

 

9.2. Adoptar amb caràcter urgent les modificacions legislatives, 

reglamentàries i pressupostàries per tal de: 

a) Dotar a les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments de majors 

competències per a que disposin de més instruments per a desplegar 

polítiques de garantia d’accés i estabilitat del mercat de lloguer.  
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Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 3 en contra (PPC) i 56 

abstencions (Cs, PSC-Units i CUP) 

 

b) Revisar les mesures i incrementar recursos previstos al Plan Estatal 

de Vivenda 2018-2012 fins arribar als 400 milions d’euros, per al 

conjunt del període, garantint que el Govern de la Generalitat farà 

l’aportació del 30% establert com a cofinançament català per tal de 

poder accedir a la quantia màxima que s’assoleixi per Catalunya en el 

marc de l’esmentat pla, i la resta de mesures instades per les 

administracions locals, en el termini d’audiència del referit Pla.  

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 8 DEL GP JXCAT I GP REPUBLICÀ 

 

Aprovat: 108 vots a favor (Cs, JxCat, ERC i CatECP) i 3 en contra (PPC) i 

20 abstencions (PSC-Units i CUP) 

 

9.3. Que en el cas que el govern de l’Estat no consideri necessari o oportú 

modificar la legislació vigent en matèria d’arrendaments urbans, 

reconegui al Govern de la Generalitat el dret a legislar, en exercici de les 

seves plenes competències en matèria d’habitatge, i a elevar a 

consideració del Parlament de Catalunya una proposta de nova Llei 

d’Arrendaments Urbans per a Catalunya que contempli mesures 

d’estímul del lloguer.  

ADDICIÓ DE NOU PUNT TRANSACCIONAT AMB ESMENA 8 DEL GP JXCAT 

I GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 73 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 59 en contra (Cs, PSC-

Units, CUP i PPC) 

 

 

 

 
 

 

 


