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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-Units SOBRE LES POLÍTIQUES 

D’HABITATGE  (Tram. 302-00123/12)  

 

1) Reeditar el Pacte Nacional per l’Habitatge, amb ajuntaments i actors socials, 

econòmics i polítics, com a espai de diàleg permanent, per aconseguir el 

consens sobre les polítiques públiques en l’habitatge per afrontar l’emergència 

habitacional i donar una resposta que garanteixi el dret a l’habitatge a 

Catalunya. 

Transacció amb l’esmena 1 del GP CatECP  

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

2) Convocar als actors socials i als ens locals per treballar conjuntament un nou 

avantprojecte de Llei d'Habitatge de Catalunya per fer front a l'emergència 

d'habitatge que viu Catalunya i que plantegi 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. 

Acceptació de l’esmena 2 del GP CatECP 

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

3) Per incrementar l’acció contra els habitatges buits: 

a) Incrementar, amb la col·laboració dels ajuntaments, els mecanismes de 

detecció dels habitatges buits de grans tenidors, per reforçar la utilitat del 

registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant creat a 

partir del Decret Llei 1/2015,  creuant les dades cadastrals i registrals i del 

padró amb les del registre de fiances de lloguers. Donar compliment a la 

normativa vigent,  implementant els mecanismes sancionadors i multes 

coercitives previstos per a les entitats financeres i grans tenidors. 

Transacció amb l’esmena 2 del GP de CS, l’esmena 3 del GP de JxCAT i del 

GP ERC i l’esmena 3 del GP CatECP 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) i 4 

abstencions (PPC) 
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b) A partir dels resultats de l'avaluació de l'efectivitat de l'IHB a què es 

refereix la Resolució 36/XII s'estudiarà la possibilitat de revisar els 

elements quantificadors de l'impost (mínim exempt, tipus de gravamen, 

bonificacions...). 

Acceptació de l’esmena 4 de JxCAT i ERC 

Aprovat: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CUP i PPC) i 8 

abstencions (CatECP) 

 

c) Crear bonificacions a la quota autonòmica de l’IRPF per als petits 

propietaris que lloguin el seu habitatge per sota del 90% del preu establert 

a l’índex de referència. 

Acceptació de l’esmena 4 del GP CS 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 73 vots en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP)   

 

4) Per treballar coordinadament amb els ajuntaments per fer front a les 

ocupacions: 

a) Consensuar amb els ajuntaments accions i recursos per detectar pisos buits 

i ocupats, dotant dels recursos necessaris per inspecció i elaboració del 

cens de pisos buits a totes les zones d'alta demanda acreditada. 

Acceptació de l’esmena 5 del GP CatECP 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

b) Crear el registre del domicili en absència. 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 4 vots en 

contra (CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

 

c) Revisar, si és necessari, el protocol d’actuació del cos de Mossos 

d’Esquadra. 

Acceptació de l’esmena 6 del GP Jxcat i del GP ERC 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 vots en 

contra (CatECP i CUP) 
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d) Facilitar la rehabilitació d'habitatges i incrementar els ajuts a la 

rehabilitació que tinguin com a objectiu el lloguer a preus socials o 

assequibles. 

Acceptació de l’esmena 5 del GP de CS 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 

5) Per treballar per la baixada dels preus de lloguer utilitzant, entre d’altres 

instruments, l’índex de preus de referència. Per a l’elaboració d’aquest índex 

no només es contemplaran els preus del Registre de Fiances, sinó dades 

fiscals, registrals, i cadastrals. 

Transacció amb l’esmena 6 del GP de CS 

Rebutjat: 52 vots a favor (Cs i PSC-Units), 73 vots en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP)  i 4 abstencions (PPC)  

 

6) Incrementar el parc d’habitatge públic destinat a lloguer social en un mínim 

del 20% anual respecte a l’habitatge públic existent fins arribar als estàndards 

europeus. 

Transacció amb l’esmena 7 del GP de CS 

Aprovat: 69 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC i un diputat de 

JxCat) i 60 en contra (JxCat i ERC) 

 

6bis) Incrementar el pressupost destinat a polítiques públiques d'habitatge per 

arribar a un mínim de 1.000 milions d'euros a l'any durant els propers 10 anys 

per compensar la falta d'inversió de la passada dècada. 

Transacció amb l’esmena 7 del GP de CS 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en contra 

(JxCat i ERC) 

 

7) Incrementar els recursos de les Oficines Locals d’Habitatge per tal que puguin 

incrementar l’acció de mediació dels ajuntaments en l’àmbit d’habitatge. 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

 


