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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 D’ECP SOBRE LES POLÍTIQUES D’HABITATGE (tram. 

302-00199/13) * 

 

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

1) Reflectir que hi ha voluntat real en canviar el model en polítiques d’habitatge i 

prioritzar recursos destinats a augmentar el parc públic de lloguer social doblant 

el pressupost de 2022, i per tant, arribant a un pressupost de 1.500M€ al 2023. 

2) Portar al Parlament en un termini de dos mesos un pla de xoc real amb previsió 

de recursos i calendari per eliminar les llistes d’espera de totes les meses 

d’emergència que hi ha a Catalunya en el termini d’un any. 

3) Ampliar el parc públic de lloguer durant l’any 2023 en un mínim de 5.000 

habitatges 

 

Aprovat: 87 vots a favor (PSC-Units, JxCat, CUP, ECP, Cs i PP) i 44 

abstencions (ERC, Vox i diputat no adscrit) 

 

4) Planificar i iniciar la construcció de 1500 d’allotjaments d’emergència en sòls 

d’equipaments per a famílies desnonades que estan a les llista d’espera de les 

meses d’emergència i per a dones en situació de violència masclista. 

 

Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs, PPC i diputat 

no adscrit) i 17 abstencions (Vox i CUP) 

 

5) Prioritzar la construcció d’habitatges dotacionals amb serveis per persones 

grans per a mantenir i potenciar la seva autonomia. 
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Aprovat: 121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs, PPC i 

diputat no adscrit), 2 en contra (2 diputats de Vox) i 8 abstencions 

(Vox) 

6) Incrementar el 2023 fins als 50M€ el pressupost dels ajuts al pagament del 

lloguer, ja que mentre no hi hagi un parc públic de lloguer que permeti garantir 

el dret a l’habitatge i un pagament del lloguer d’acord amb els ingressos de les 

famílies, el Govern ha de posar recursos suficients per prevenir la pèrdua de 

l’habitatge i evitar el màxim de desnonaments, per tant, cal incrementar les 

ajudes al lloguer per a les famílies que viuen al parc privat i que no poden 

pagar els preus de mercat.  

 

Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs, PPC i diputat no 

adscrit) i 17 abstencions (Vox i CUP) 

 

7) Reforçar els instruments d'atenció  als desnonaments existents a les Oficines 

Locals d'Habitatge i als punts  d'OFIDEUTE a tot el territori de Catalunya en 

col·laboració amb els Ajuntaments, estudiant la creació d'Unitats específiques 

de suport a les famílies en situació de vulnerabilitat amenaçades per un 

desnonament als municipis de més de 20.000 habitants per acompanyar a les 

famílies durant tot el procés, oferir assessorament sobre les lleis vigents i les 

proteccions  previstes per les famílies vulnerables, mediar amb les propietats, 

especialment  amb els petits tenidors, per arribar a acords i mantenir a les 

famílies a casa seva. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 5 DEL GP ERC 

 

Aprovat: 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 11 en 

contra (Vox i diputat no adscrit) i 8 abstencions (Cs i PPC) 

 

8) Avaluar els resultats obtinguts amb l'aplicació de l'impost sobre habitatges buits 

creat per la Llei 14/2015, de 21 de Juliol, amb l'objectiu d’implantar 

modificacions que reforcin la consecució dels objectius establerts inicialment, 

com ara l'eliminació de bonificacions o l’augment de la seva capacitat 

impositiva, per aconseguir que efectivament sigui un element dissuasiu a l’hora 

de mantenir habitatges buits. Així mateix, posar en marxa els equips necessaris 

per a fer-ho efectiu amb la inspecció i la tramitació dels expedients. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 6 DEL GP ERC 
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9) Fer efectiva l’obligació dels grans tenidors a fer l’oferta de lloguer social a 

famílies vulnerables, segons la Llei 1/2022, i tramitar les corresponents 

sancions en tots els casos en que hi hagi incompliment d’aquesta obligació. Per 

això cal una ampliació suficient dels equips tècnics. 
 

Aprovat: 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 19 en 

contra (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta.  
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