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Eva Granados Galíano, portaveu, Rosa Mana Ibarra Ollé, diputada del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució sobre l'ocupació d'habitatges a Catalunya, per tal que sigui substan
ciada davant la comissió de Territori, amb el text següent:

Exposició de motius

L'Esclat de la bombolla immobiliària ha deixat a les nostres viles i ciutats un
panorama d'habitatges buits, per una banda, i de persones sense sostre per
una altra.

Aquests dos fenòmens conjunts han provocat la proliferació del fenomen de
l'ocupació arreu del territori català.

És clara la necessitat de tirar endavant estratègies i plans per intervenir i resol
dre aquesta situació, fent que els pisos buits deixin d'estar-ho i compleixin la
seva funció social i que les persones que no disposen d'un habitatge assequi
ble puguin proveir-se'n. D'Igual manera, cal que les situacions de conflicte veï
na! i que atemptin contra la convivència, generades per situacions a la pràctica
d'infrahabitatge o la presència de màfies siguin resoltes amb una major impli
cació de les administracions, en especial de la Generalitat.

Solucions parcials, simplement centrades en processos judicials, més o menys
accelerats, no resolen el problema. Cal un enfoc global i transversal, en què no
es deixi tot el pes de l'ocupació i les seves conseqüències als Ajuntaments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent;
¿',(1 "ruk'.
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Proposta d e resolució
EÍMTRADANÜM.
El Parlament de Catalunya insta ei Govern de la Generalitat a( ^ j

1. Posar en marxa, d'acord amb les seves competències^ un Pla Integral
d'Abordatge del Fenomen de l'Ocupació d'Habitatges a Catalunya.

2. Impulsar, en el marc d'aquest Pla, convenis de cooperació amb els mu
nicipis catalans, a on delegui, amb recursos, 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 Llei 27/201 3, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local (LARSAL).

3. Fer, en el marc d'aquest Pla i dels convenis de cooperació amb els muni
cipis, un cens continu d'habitatges buits í d'habitatges ocupats, Identifi
cant els perfils dels ocupants, les qualitats dels habitatges i els propie
taris dels mateixos.

4. Reclamar, en el marc d'aquest Pla, als grans tenidors perquè regularitzin
mitjançant contractes de lloguer social els casos de persones ocupants,
en risc de vulnerabilitat social, que acreditin arrelament al municipi, i
absència de problemes de convivència. En el cas de no produir-se aques
ta regularització, reclami als grans tenidors la cessió temporal d'aquests
habitatges, a fi de procedir a la regularització mitjançant un contracte
de lloguer social d'acord amb el Reglament de regularització de situaci
ons residencials sense títol que se'n deriva de la Llei 4/2016, del 23 de
desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les perso
nes en risc d'exclusió residencial.

5. Preveure, en el marc d'aquest Pla, les modificacions legals necessàries
per a la creació de la figura del domicili en absència, un registre volun
tari gestionat pels cossos policials, al qual podran acudir aquells propie
taris residents, que per raons personals o professionals deixin el seu pis
buit durant un màxim de 18 mesos. En aquests casos, la inscripció en
aquest registre dotarà de mecanismes de prova els. cossos policials en
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casos d'ocupacions no consentides de l'habitatge, reforçant ia seva cápacitat d'Intervenció.

6. Enfortir, en el marc d'aquest Pla, els mecanismes d'intervenció dels cos
sos policials competents, per casos d'ocupacions generadores de con
flicte convivencial, delictives o mafioses, revisant els protocols i dotant
de més mitjans unitats especialitzades.

Palau del Parlament, 13 de juny de 201 8

EvfftTr^adps Galíano
Portaveu del GP PSC-Units
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Rosa l\^arialbarra Ollé
Diputada del GP PSC-Units
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