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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 LA NECESSITAT DE DISSOLUCIÓ 
DE LES CAMBRES DE LA PROPIETAT (tram. 302-00204/13) * 

El Parlament de Catalunya constata: 

1. La necessitat de procedir a la dissolució i posterior liquidació de les Cambres de 
la Propietat Urbana de Catalunya així com del Consell General de Cambres de la 
Propietat Urbana de Catalunya. 

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

2. Que en el termini de dos mesos, iniciï els tràmits legislatius pertinents per la 
dissolució i liquidació de les Cambres de la Propietat Urbana i del Consell 
General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, tot realitzant les 
previsions pertinents pel que fa a la destinació del personal, l’elaboració de 
l’inventari dels seus béns, drets i obligacions i l’adscripció del seu patrimoni. 

3. Que en el termini de dos mesos, recuperi les tasques de registre, dipòsit i gestió 
dels dipòsits de les fiances que actualment estan en mans de les Cambres per 
tal que es passi a realitzar aquestes tasques de forma directe l’INCASOL.  

4. Que, una vegada l’INCASOL hagi assumit la gestió de tots els aspectes relatius 
al dipòsit de fiances dels contractes de lloguer, procedeixi a recopilar, 
sistematitzar, analitzar i publicar les dades, tant macro com micro, que es 
deriven de la obligació de fer efectiu l’ingrés de la fiança per parts dels 
arrendataris, i aplicar aquestes dades en la presa de decisions alhora de 
realitzar les polítiques d’habitatge. 
Rebutjats: 13 vots a favor (CUP i ECP), 83 vots en contra (PSC-Units, JxCat, 
Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 33 abstencions (ERC). 

5. Que sol·liciti a la Sindicatura de Comptes que procedeixi de forma urgent a 
realitzar un informe de fiscalització, el més ampli possible, sobre les cambres 
de la propietat urbana que avui existeixen a Catalunya, tot això en el cas que 
entengui la Sindicatura que té aquesta atribució legal. 
Aprovat:  116 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i Cs), 14 vots en 
contra (Vox, PPC i diputat no adscrit), i una abstenció (diputat de JxCat) 

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