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Sessió 21, dimarts 18 de juliol de 2017

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública dels terrenys de 
l’Institut Català del Sòl. Tram. 250-01064/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la Proposta de resolució (text presentat: BOPC 439, 112).

2. Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels habitatges com a me-
sura de transparència i contenció de preus. Tram. 250-01065/11. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 439, 113; esmenes: BOPC 470).

3. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la 
Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre 
l’estat dels edificis del barri de Centcelles, de Constantí. Tram. 356-00718/11. Rosa 
Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud

4. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de Col·legis de Secre-
taris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya davant la Comissió 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre l’activitat 
del Consell. Tram. 356-00727/11. Joan García González, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud

5. Sol·licitud de compareixença de José María Gimeno Feliu, catedràtic de dret admi-
nistratiu de la Universitat de Saragossa, davant la Comissió de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modifica-
ció urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de 
les municipalitzacions. Tram. 356-00729/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud

6. Sol·licitud de compareixença de Pascual Sala Sánchez, expresident del Tribunal 
Constitucional i soci consultor de Roca Junyent, davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de 
modificació urgent del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de pro-
tecció de les municipalitzacions. Tram. 356-00730/11. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud

7. Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Quintero Olivares, catedràtic de dret penal 
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè informi sobre la Proposició de llei de modificació urgent 
del text refós de la Llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les munici-
palitzacions. Tram. 356-00731/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el manteniment de la titularitat pública 
dels terrenys de l’Institut Català del Sòl
250-01064/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61687 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Sergio Sanz Jiménez, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos propiedad del Incasòl, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Una de las principales funciones del Incasòl es la promoción de suelo residencial 

para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la exclusión residencial. Para poder 
llevar a cabo políticas residenciales inclusivas, que sirvan como instrumento de las 
políticas de igualdad y cohesión social, resulta imprescindible que la administración 
disponga de un importante parque público de vivienda.

Atendiendo a que el parque público de viviendas es insuficiente, inferior al 1,8% 
sobre el total y, por tanto, se encuentra completamente alejado del objetivo del 15% 
establecido hace 10 años en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda, trabajar para 
disponer de ese parque debería ser una tarea prioritaria para el Gobierno de la Ge-
neralitat, a la que no deberían escatimar recursos públicos ni esfuerzos políticos.

Ese objetivo debería conllevar que todo el suelo residencial propiedad del In-
casòl disponible en municipios considerados de alta demanda acreditada según la 
Ley 4/2016, se destine a aumentar el parque de vivienda pública, en régimen de al-
quiler asequible o de cesión de uso, incorporándolo al futuro Plan Autonómico de 
Vivienda de Cataluña.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar las modificaciones legales y normativas necesarias para que todas 

las parcelas propiedad del Incasòl calificadas de uso residencial en municipios con-
siderados de alta demanda acreditada según la Ley 4/2016, mantengan la titularidad 
pública y sólo puedan tener como destino la promoción de vivienda en régimen de 
alquiler asequible o de cesión de uso.

2. Incluir, en las modificaciones indicadas, criterios claros de excepcionalidad a 
la obligación señalada en el apartado anterior, que deberán ser debidamente justifi-
cados y presentados con antelación de 3 meses y de forma preceptiva ante la Comi-
sión de Territorio del Parlamento de Cataluña.

3. Revisar y reconsiderar, de acuerdo con los objetivos señalados en los aparta-
dos anteriores, las operaciones de venta de terrenos urbanos propiedad del Incasòl 
que están actualmente en marcha o se prevea realizar en el futuro.

4. Buscar los mecanismos de financiación oportunos para las promociones de vi-
viendas en las parcelas propiedad del Incasòl mantengan la titularidad pública y se 
gestionen en régimen de alquiler asequible o cesión de uso.
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5. Facilitar los instrumentos de financiación oportunos para que aquellos ayunta-
mientos y administraciones dependientes de la Generalitat que tengan parcelas cali-
ficadas de uso residencial en zonas de alta demanda acreditada puedan llevar a cabo 
promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible o cesión de uso.

Palacio del Parlamento, 7 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Sergio Sanz Jiménez, diputado, 

GP Cs
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels 
habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61688 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.06.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sergio Sanz Jiménez, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la certi-
ficació de la qualitat dels habitatges com a mesura de transparència i contenció de 
preus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Adminis-
tracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
Avui en dia la majoria de persones, quan compren un vehicle, paren atenció a 

quin és el seu consum de combustible per unitat de distància. I quan compren un 
electrodomèstic es fixen en la seva etiqueta energètica, per saber si consumeix més 
o menys energia. I s’està disposat a pagar més o menys per aquest productes en fun-
ció de les seves prestacions.

El RD 235/2013 vol aconseguir que la qualificació energètica dels edificis sigui 
també, com en els casos anteriors, un dels elements de valoració econòmica dels ha-
bitatges. És per això que s’obliga a disposar de l’etiqueta energètica i fer-la pública en 
els anuncis dels lloguers o les vendes dels habitatges. I que això –juntament amb altres 
mesures d’impuls per part de l’administració– incentivi la rehabilitació energètica del 
parc construït i l’increment de les prestacions de les noves promocions, per tal d’asso-
lir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Com es pot observar, en part es confia l’assoliment un objectiu global de sosteni-
bilitat i de lluita contra el canvi climàtic, a la incorporació d’un document informa-
tiu aparentment menor a les transaccions de compravenda o lloguer dels habitatges. 
I es fa perquè la informació ofereix als usuaris més possibilitats d’elecció, compara-
ció o negociació en les relacions de consum.

El tractament que haurien de fer els poders públics sobre l’habitatge no es de bé 
de consum, sinó tractar-lo com un dret fonamental de les persones, com la sanitat o 
l’educació. I estar degudament protegit. La Constitució, en l’article 47 fa referència 
al dret a l’habitatge digne i a l’obligació de les administracions d’impedir l’espe-
culació. La forma que té l’administració de garantir unes condicions mínimes que 
permetin viure en condicions dignes als habitatges es a través de la cèdula d’habi-
tabilitat. La cèdula d’habitabilitat, regulada a Catalunya pel Decret 141/2012, és el 
document administratiu que acredita que una entitat immobiliària, compatible urba-
nísticament amb l’ús residencial, és apta per ser utilitzada com a habitatge, establint 
unes condicions mínimes en quant a superfícies útils, dimensions mínimes, estan-
ces, instal·lacions i equipaments mínims, entre altres característiques. Però per tal 
d’impedir l’especulació es podria anar més enllà amb els objectius de la certificació 
de l’habitabilitat. En la mateixa línia que ho fa l’etiqueta energètica, que qualifica 
els habitatges en funció de les seves prestacions energètiques, la cèdula d’habitabi-
litat també podria ser un instrument útil, que a més de determinar el compliment 
d’uns mínims, sigui un instrument informatiu que faci una avaluació de la qualitat 
arquitectònica i constructiva dels habitatges, de les seves prestacions, la seva lega-
litat urbanística, per tal de facilitar la seva valoració i promoure la contenció de 
preus. A tal efecte, convindria disposar d’instruments que permetin informar a la 
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ciutadania de quina part del preu dels habitatges correspon a la realitat material de 
les edificacions, quina és la incidència del preu del sòl, i quina la seva repercussió 
tant per unitat de superfície edificada com de superfície edificable segons la norma 
urbanística en cas de no ser coincidents.

Aquestes mesures, acompanyades d’altres de caràcter pressupostari i d’impuls 
públic, poden incentivar també la rehabilitació i millora dels habitatges i les ciutats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Presentar en el termini de sis mesos des de l’aprovació de la present moció un 

projecte de llei que determini les bases i els criteris normatius per a la valoració objec-
tiva de la qualitat dels habitatges en funció de les seves característiques constructives, 
espacials, de conservació, les seves prestacions, la seva eficiència energètica, i la seva 
situació urbanística. L’objectiu d’aquest projecte de llei ha de ser que la cèdula d’habi-
tabilitat es converteixi en un instrument de certificació de la qualitat dels habitatges.

2. Incloure al projecte de llei esmentat al punt anterior l’obligació de que els anun-
cis de la venda o lloguer d’habitatges vagin acompanyats de l’informe d’habitabilitat i 
de la cèdula d’habitabilitat –reconvertida en instrument de certificació de l’habitabi-
litat i la qualitat dels habitatges–, emesos per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
realitzat pels tècnics competents en matèria de certificació de l’habitabilitat.

3. Crear una eina informàtica que faciliti i sistematitzi la realització de l’informe 
d’habitabilitat i la cèdula de l’habitabilitat i la qualitat dels habitatges, així com la 
seva validació a través de l’oficina virtual per part dels tècnics.

4. Publicació anual, per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’un índex 
de preus de venda i llogues màxims recomanables en les zones de major demanda 
d’habitatge, en funció de característiques com l’etiqueta energètica i la cèdula de 
l’habitabilitat i la qualitat dels habitatges.

5. Crear una secció al portal web de l’Agència de l’Habitatge on es puguin con-
sultar públicament l’informe i l’etiqueta esmentades, l’etiqueta energètica, i els preus 
màxims recomanats de venda o lloguer dels habitatges, a través de l’adreça o la re-
ferència cadastral.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sergio Sanz Jiménez, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Admissió a tràmit: Mesa CGAPH, 14 de juliol de 2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65842)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 4

4. Publicació anual, per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, d’un índex 
de preus de venda i lloguers màxims recomanables en les zones de major demanda 
d’habitatge, en funció de característiques com l’etiqueta energètica i la cèdula d’ha-
bitabilitat i la qualitat dels habitatges.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 5

5. Crear una secció al portal web de l’Agència de l’Habitatge on es puguin con-
sultar públicament l’informe i l’etiqueta esmentades, l’etiqueta energètica, i els preus 
màxims recomanats de venda o lloguer dels habitatges, a través de l’adreça o la re-
ferència cadastral.


	Punt 1 | Debat i votació
	Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades

