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EDITORIAL - Tenim Opinió!

Comença el nou curs amb incerteses
ŝĂŵďĚŽƐĐŽůͼůĞĐƟƵƐĞŶĞůƉƵŶƚĚĞŵŝƌĂ
El mes de setembre com és habitual s’ha vist marcat sobretot per l’iniciï del curs
escolar i per la tornada de milers de nens i nenes a la seva ruƟna d’estudi, i per
intentar recuperar una normalitat del dia a dia i de ruƟnes socials que es fan
imprescindibles pel bon funcionament de les famílies de casa nostra.
Un tret de sorƟda de les classes que enguany arriba en plena pandèmia de la Covid19 i
per tant amb una ‘nova realitat’ pel que fa al funcionament habitual del processos
educaƟus, de la relació entre alumnes i també amb el professorat. Uns docents que
s’han converƟt amb els grans protagonistes i que han vist com se’ls feia en part
responsables d’exercir més de policies, per tal de fer complir les normes suggerides per
les autoritats sanitàries, que no pas per allò que és la seva vocació professional.
D’altra banda, a l’àmbit del sector de l’habitatge, també aquesta època es viu, amb
circumstàncies normals, com el punt d’inŇexió per establir les noves decisions
empresarials per tal d’aconseguir un bons resultats a Įnals d’any, tot i les diĮcultats
existents pel moment de crisi socioeconòmica . Unes noves directrius que arriben amb
més confusió administraƟva i de gesƟó amb l’aprovació per part del Parlament de
Catalunya de la regulació dels preus de lloguers, i que de manera directa ataquen els
drets de milers de peƟts i mitjans propietaris.
Des de la Cambra, creiem que es vol fer pagar al sector privat la factura històrica de
manca de políƟques que donin resposta al problema social de garanƟr al dret a un
habitatge digne. És evident que s’ha legislat d’una manera tendenciosa en contra
d’aquest grup de persones (peƟts i mitjans propietaris), vulnerant alguns dels drets
consƟtucionals com el de la propietat i no tenim clar que s’hagi fet a favor de tothom,
perquè els anys d’experiència i coneixement del sector i de tracte amb el peƟt
propietari, ens fan assegurar amb rotunditat que aquest nova normaƟva del lloguer
generarà un refús evident i jusƟĮcat i molts dubtes en la voluntat de posar les seves
propietats al mercat.
Per tant, des de la nostra enƟtat fem una peƟció expressa als organismes públics
competents perquè es Ɵnguin en compte les peƟcions d’aquests dos col·lecƟus
(professors i peƟts propietaris) per tal de dotar-los d’unes eines eĮcients (més recursos
a les aules i/o exempcions Įscals) per donar resposta a la necessitats socials existents, i
no pas situar-los a un punt de mira acusatori com a culpables d’una situació que ells
no han generat però que són presentats, moltes vegades de manera interessada,
davant la ciutadania com el principals causants del problema.
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El Parlament aprova la nova regulació del
preu dels contractes de lloguer a Catalunya
El passat dimecres dia 9 de setembre el Parlament de Catalunya va aprovar una nova
regulació per tal d'establir els preus als contractes de lloguer d'habitatge, d'ara
endavant, arreu de tot el territori català.
Una nova llei que a proposta del Sindicat de Llogaters/es i amb els vots favorables
de JuntsxCat, Esquerra, EnComúPodem i la Cup hauria de servir segons han apuntat les
forces políƟques favorables per: "rebaixar el preu dels lloguers i marcar les bases
perquè aquests no conƟnuïn pujant de manera conƟnuada els darrers deu anys".
Una nova legislació que s'aplicarà inicialment i de manera immediata als 60 municipis
catalans de més de 20.000 habitants i que pateixin una mancança evident pel que fa a
l'oferta d'habitatge de lloguer accessible.
Entre d'altres, els tres elements més destacats d'aquesta nova regulació serien per una
banda que cap dels contractes de pisos que en l'actualitat són per a llogar podran
veure incrementats els seus preus en el futur, i s'obliga mantenir el preu establert, tant
si el llogater és nou, com si es tracta d'una renovació als actuals inquilins.

D'altra banda, a més, el gran protagonista de la regulació serà l'Índex de Preus de
Lloguer de la Generalitat, ŚƩƉ͗ͬͬĂŐĞŶĐŝĂŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘ŐĞŶĐĂƚ͘ĐĂƚͬŝŶĚĞǆĚĞůůŽŐƵĞƌͬ
, que serà
qui marcarà el preu de manera deĮniƟva, tenint en compte, un rastrejador dels
contractes de lloguer fets prèviament a la zona i els seus preus establerts, així com
altres condicionants com poden ser l'alçada de l'habitatge, l'any de construcció i si
disposa d'ascensor o pàrquing, entre d'altres.
Una llei amb un recorregut incert
La nova llei, que és vigent des del dia 22 de setembre de 2020, publicada al DOGC, s’inicia
amb molts dubtes, sobretot, pel que fa a la seva validesa jurídica i consƟtucional, ja
que alguns dels parƟts amb representació al Parlament ja van presentar un recurs
davant el Consell de GaranƟes Estatutàries, que va fer un dictamen on s'oposava a
diferents dels punts acordats i votats, ja que segons van apuntar: "no tenien
cap mena d'empara en l'Estatut i vulneraven la ConsƟtució".
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YƵğĐĂůĐŽŶğŝǆĞƌĚĞůĂŶŽǀĂƌĞŐƵůĂĐŝſĚĞůƐƉƌĞƵƐ
del lloguer d’habitatges aprovada pel Parlament?

Prohibició pujar
el preu del lloguer

Renovació contracte
o nous llogaters

Mantenir el preu lloguer i
1ŶĚĞǆĚĞWƌĞƵƐ'ĞŶĞƌĂůŝƚĂƚ

hƩp://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

€

Localitat, planta, m2,
any construcció,
ascensor, aparcament
moblat, CEE, estat pis

;ƉƌĞƵĮŶĂůůůŽŐƵĞƌͿ
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ENTREVISTA:
Il·lm. Sr. Carlos Cordón Nuñez, alcalde de Cerdanyola del Vallès

͞ůWůĂŝƌĞĐƚŽƌhƌďĂŶşƐƟĐ
contempla la construcció de més de
4000 habitatges, dels quals entorn
ĚĞůϰϬйƐĞƌĂŶĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŽĮĐŝĂů͘͟

En primer lloc des de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca, a
Cerdanyola, volem felicitar-lo per aquest primer any al front del consistori local. Quin
és el balanç que en fa d’aquests primers 365 dies?
Molơssimes gràcies. No ha estat un any fàcil, però hem aconseguit establir unes bases
sòlides per al futur de la ciutat basades en el consens i la transversalitat.
Per començar, aquest any hem hagut de fer front a una crisi sanitària sense precedents
en la nostra història recent, que ens ha fet acomiadar-nos de massa persones
esƟmades, però que també ha tret el millor de nosaltres com a ciutat. Hem demostrat
una resiliència sense precedents. Però de la mateixa manera aquest any, hem acƟvat
un gran pla de xoc de neteja de l'espai públic que es va veure reforçat amb la crisi
sanitària. Sabem que queda molt per fer, per això la neteja és i serà una de les
prioritats d'aquest govern, així com el manteniment i millora permanents de carrers,
places, parcs, jardins i barris en el seu conjunt.
En paral·lel, hem aconseguit desbloquejar la reforma del cemenƟri municipal, garanƟnt
la dignitat dels difunts i de les seves famílies. Així mateix, aquesta acció ens ha permès
iniciar, per Į, les obres del tanatori municipal que tant necessita la ciutat.
Hem desencallat l’aprovació inicial del Pla Director UrbanísƟc del Centre Direccional;
un espai que ens ajudarà a créixer bé, amb empreses d’alt valor afegit, habitatges de
protecció oĮcial i nous espais comunitaris que ofereixin més serveis i zones verdes.
També hem fet els primers passos per normalitzar i potenciar les relacions de
l’Ajuntament amb la Universitat Autònoma i el Sincrotró ALBA, amb l'objecƟu
d’avançar plegats en la consolidació de Cerdanyola com a ciutat del coneixement.
D’igual manera, no podem passar per alt que la ciutat va començar l’any amb un nou
pla d’inversions de mandat i un pressupost municipal. El primer, de fet, aprovat amb
normalitat dels darrers 5 anys, i el primer del mandat 2019-2023 impulsat pel nou
consistori. Es tracta de l’eina clau que ha de servir per consolidar una gesƟó municipal
eĮcaç i eĮcient al servei de les persones.
Cent anys al servei dels propietaris
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La Covid19, sens dubte, ha marcat els darrers mesos de les nostres vides, com s’ha
treballat des del consistori per donar resposta a aquesta crisi sanitària?
En paral·lel a la permanent translació dels canvis normaƟus a la ciutat durant l’Estat
d’Alarma, al llarg del mes de maig es van dur a terme quatre sessions de treball en el
marc de la Taula de reconstrucció social i econòmica de Cerdanyola del Vallès amb la
parƟcipació virtual de prop d’una cinquantena de representants de col·lecƟus de
l’àmbit social i econòmic de la ciutat, així com de totes les formacions políƟques
presents al consistori. Des del govern municipal preveiem mobilitzar 4.500.000 euros a
Įnançar les 109 del pla de xoc consensuat. Entre aquestes mesures destaquen els
paquets d’ajuts directes a l’impuls econòmic i Įscal (1.2M€) i a les famílies (1.7M€).
I precisament, des de la Taula per la Recuperació Econòmica i Social de Cerdanyola
s’han establert la voluntat de crear una Taula d’Habitatge. En que consisƟrà? Qui en
pot formar part? I què se n’espera?
Donat l'actual context social i econòmic i entenent que la pèrdua o les diĮcultats de
manteniment i accés de l'habitatge esdevé un dels principals elements que faciliten un
procés d'exclusió social de les persones. Exigeix, per tant, de l'actuació coordinada per
part dels agents, serveis i enƟtats implicades, així com l'arƟculació de noves respostes
davant dels reptes que es plantegen.
Les accions locals han de recollir la conjuntura actual que està vivint el sector de
l'habitatge marcat per la realitat de la situació econòmica generada per la crisi
sanitària de moltes llars. La parƟcipació de la ciutadania, l'arƟculació de xarxes i la
corresponsabilització d'enƟtats, administració i ciutadania són aspectes indispensables
a l'hora de trobar noves fórmules per fer front a les necessitats socials.
Mitjançant la consƟtució de la Taula Local per l'Habitatge es pot garanƟr una
estratègia conjunta en el territori envers la problemàƟca de l'habitatge per part tots
els agents i operadors que actuen en el mateix a parƟr del principi de
corresponsabilització.
Quina és la situació actual del parc d’habitatge a la ciutat de Cerdanyola? Quina es
l’aposta del consistori municipal per donar resposta a la necessitat d’habitatge
creiǆent a la ciutat?
El Pla Director UrbanísƟc del Centre Direccional ens ha de permetre créixer bé donant
resposta a la mancança d’oferta d’habitatge que actualment tenim a la ciutat.
Concretament, el pla contempla la construcció de més de 4000 habitatges dels quals
entorn el 40% seran de protecció oĮcial.
Pot ser la col·laboració publico privada una bona eina per donar resposta a la manca
d’habitatge que reverteiǆi en preus assumibles per als ciutadans?
Sens dubte ho haurà de ser, i el Centre Direccional serà un bon exemple. Només a
través de la interacció efecƟva entre administració i empresa aconseguirem fer que la
ciutat avanci cap al futur.
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La nostra enƟtat fa més de deu anys que col·labora, de manera altruista, a través de
l’OMIC, amb l’Ajuntament de Cerdanyola per ajudar parƟcularsͬveïns i Comunitats
de Veïns a resoldre els seus dubtes i conŇictes a l’àmbit jurídic. Quin és el balanç que
en fa?
Des de l’Ajuntament de Cerdanyola celebrem la vigència del conveni de col·laboració
que ha permès que milers de veïns hagin estat atesos de manera gratuïta, a Į de
solucionar problemàƟques de tota mena relacionades amb l’àmbit de l’habitatge
durant la darrera dècada.
Si hagués de resumir amb tres paraules el futur que desitja pels propers anys de
Cerdanyola quines serien? Quines seran les línies bàsiques del seu equip de govern
pels propers tres anys?
Seria: Benestar pels veïns i les veïnes.
Des del govern municipal treballem per assolir les condicions òpƟmes per fer de
Cerdanyola una ciutat inclusiva, cohesionada socialment, que lluiƟ contra la pobresa, la
discriminació i l’exclusió social. Un referent en l’atenció a les persones i les famílies, la
qualitat de vida i el benestar. Una ciutat en la qual voler viure i conviure.
I per úlƟm, quin missatge voldria donar a tots els veïnsͬnes de Cerdanyola pensant
en el demà?
Que junts estem recuperant una ciutat amable, plena d’oportunitats en la qual poder
ser feliç.

Sabadell ens necessita
#ImpulsemSabadell
L’Ajuntament de Sabadell ha engegat una
ĐĂŵƉĂŶǇĂ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚ Ăŵď ĞŶƟƚĂƚƐ ƐŽĐŝĂůƐ͕
culturals i econòmiques de la ciutat per tal de
donar suport i rellançar els diferents àmbits de la
ƐŽĐŝĞƚĂƚ ƋƵĞ ƉĂƚĞŝǆĞŶ ĚŝĮĐƵůƚĂƚƐ ĞĐŽŶžŵŝƋƵĞƐ
per les restriccions provocades per la pandèmia
de la COVID-19.
hŶĂ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ
ƋƵĞ
ƐŽƚĂ
Ğů
ơƚŽů
#ImpulsemSabadell aposta per la necessitat que
la gent de la ciutat faci un esforç de
“sabadellenquisme” pel que fa a les seves
ĂĐƟǀŝƚĂƚƐ ĚŝăƌŝĞƐ ŝ ĂƉŽƐƟ ƉĞů ĐŽŵĞƌĕ ůŽĐĂů ŝ ůĂ
cultura local com un element de creixement i
ƌĞĨŽƌĕ Ě͛Ăůůž ƋƵĞ ĞŶƐ ƐĞŶƟŵ ŽƌŐƵůůŽƐŽƐ ĐŽŵ Ă
veïns de la ciutat.

Granollers rep un guardó europeu
de promoció empresarial
El programa “Granollers entra en Simbiosi”
ha resultat guanyador nacional del Premis
Europeus a la Promoció Empresarial 2020
categoria de suport al desenvolupament dels
ŵĞƌĐĂƚƐǀĞƌĚƐŝů͛ĞĮĐŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐ͘hŶ
guardó que premia el treball per
promocionar l’economia circular a la
indústria, afavorint la sostenibilitat, la
ĐŽŵƉĞƟƟǀŝƚĂƚŝůĂĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſĞŶƚƌĞĞůƚĞŝǆŝƚ
industrial granollerí”.
ů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĐŽŵƉƚĂ Ăŵď ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ ĚĞ
les associacions de polígons de Granollers i
entre les diferents línies d’actuació destaca
ů͛ŝŵƉƵůƐ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ĐŽůͼůĂďŽƌĂƟƵƐ ũĂ ĞŶ
ŵĂƌǆĂĐŽŵĞůŐĞƐƚŽƌĞŶĞƌŐğƟĐĐŽŵƉĂƌƟƚ͕ůĂ
deixalleria industrial o la generació solar
ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ͘
Cent anys al servei dels propietaris
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Com alleugerir l’impacte de la nova llei
de la regulació del preu del lloguer?
Com hem anat explicant, amb la nova regulació aprovada pel Parlament de Catalunya,
que és vigent des del dia 22 de setembre de 2020, els nous contractes de lloguer tenen
el preu regulat segons el que es contempla en aquesta llei.Així doncs, els preus de
lloguer paƟran de ben segur una baixada degut a que l’índex en el que es basa el càlcul
és una mitjana dels 3 úlƟms anys, que contempla Įnques llogades a la mateixa zona,
però que no contempla de manera adequada moltes de les caracterísƟques de cada
immoble.
A més cal tenir en compte que la llei compta amb un sever règim sancionador per tal
de fer-la complir. Els propietaris o arrendadors que no compleixin els requisits de preu
taxat s’exposen a sancions econòmiques importants, a parƟr dels 9.000 Euros ens les
infraccions considerades greus.
En vistes de tots aquests greuges legals, cal buscar solucions per pal·liar de la manera
que sigui possible els efectes que aquesta llei causa als interessos econòmics dels
propietaris que arrenden les seves Įnques. Fins ara, en la majoria dels contractes de
lloguer d’habitatge, totes les despeses estaven incloses en el preu de lloguer, que era
un preu tancat, que només s’alterava anualment pels increments de l’IPC.

Assegurança
Habitatge Llogat

Els hi recomanem que abans de signar qualsevol contracte de lloguer d’habitatge a
parƟr de la data assenyalada, consulƟn a algun professional del sector immobiliari
aquesta circumstància i, en tot cas, els animem a que es dirigeixin a la Cambra de la
Propietat per tal que els nostres advocats els puguin redactar correctament el
contracte de lloguer o, en tot cas, els puguin assessorar de manera adequada en la
correcta redacció dels pactes per tal que esdevinguin realment aplicables i efecƟus.

Cent anys al servei dels propietaris
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Com alleugerir l’impacte de la nova llei
de la regulació del preu del lloguer?
A més de les anteriors despeses que assumien Įns ara els propietaris, com l'Impost
Béns Immobles, assegurança de la Įnca o la quota mensual/trimestral de la Comunitat
de Propietaris, i que de ben segur, a parƟr d‘ara seran uns dels elements que els
propietaris hauran de valorar la possibilitat de repercuƟr-los al preu marcat per l'Índex
de Preus de Lloguer de la Generalitat de Catalunya, també existeix la possibilitat amb
la nova llei d’incrementar un 5% el preu indicat/obligat Įnal si l'habitatge disposa d’un
mínim de tres elements dels següents:

Ύ/ŵƉŽƌƚĂŶƚ͗ůƐůůŽŐĂƚĞƌƐƉŽĚƌĂŶĚĞŵĂŶĂƌƵŶĂƌĞďĂŝǆĂ
del 5% del preu del lloguer per la manca d’aquests elements

ƵŐŵĞŶƚƉĞƌŽďƌĞƐĚĞŵŝůůŽƌĂĂůĂĮŶĐĂůůŽŐĂĚĂ͗
- En cas de realitzar obres de millora, el propietari podrà pujar la renda, una vegada
transcorregut el termini legal mínim de durada obligatòria, segons es preveu a la LAU
(arƟcles 19 i 22), encara que el preu resultant de l’augment ultrapassi l’índex de
referència de preus de lloguer.
- No Ɵndran consideració d’obres de millora “les que siguin necessàries per al
manteniment i la conservació de l'habitatge, o de l'ediĮci en què es trobi integrat, ni
tampoc les que siguin exigibles per al funcionament, la reparació o la seguretat dels
elements que l'integren”.
- En la noƟĮcació de l’increment de la renda caldrà jusƟĮcar l’import d’aquestes obres i
descomptar les despeses que no Ɵnguin consideració d’obres de millora

Cent anys al servei dels propietaris
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Quines sancions poden rebre els propietaris per
incomplir la nova regulació de preus del lloguer?
El règim sancionador establert per la nova regulació dels preus del lloguer estableix un
seguit de sancions per aquells propietaris que no compleixin amb els nous elements
obligatoris que cal tenir en compte a l'hora d'establir una nova relació contractual en
els lloguers d'habitatges. Sens dubte, l'Índex de Preus de Lloguer de la Generalitat de
Catalunya, és el nou element de referència per tal d'establir les noves rendes i les
sancions lleus i/o greus giren sobretot en el fet d'obviar-ne l'obligatorietat de fer-ne un
ús obligatori. Un incompliment que es deriven en sancions lleus o greus, que tenen un
càsƟg econòmic de 9.000 Įns a 90.000 euros.

ArƟcle 124.4 de la Llei 18ͬ2007, del 28 de desembre,
del dret a l'habitatge, relaƟu a infraccions greus͗
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Quines sancions poden rebre els propietaris per
incomplir la nova regulació de preus del lloguer?

A

No fer constar l’índex de referència de
preus de lloguer d’habitatges, o, si escau,
l’import de la renda del contracte
d’arrendament anterior, en la publicitat
d’habitatges per llogar que inclogui el preu
del lloguer, en les ofertes d’arrendaments
urbans d’habitatges o en els contractes
d’arrendaments urbans d’habitatges
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ZĞŇĞǆŝŽŶƐĚ͛ƵŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͘͘͘
Són temps diİcils, sens dubte. A la crisi sanitària mundial se li ha unit de manera inexorable
una crisi econòmica de la que els experts ens adverteixen que encara no veiem el fons…
Davant d’aquest panorama gens encoratjador, amb totes les penúries passades durant els
mesos de conĮnament per mantenir oberts els negocis i poder fer front a les despeses Įxes
sense gaudir de pràcƟcament cap ajuda, i amb el toll d’incerteses que ens queden per
descobrir encara, com a professionals del sector immobiliari ens hem trobat una “sorpresa
afegida”: uns políƟcs afamats de Ɵtulars fàcils i de medalles per penjar-se que ens deixen
totalment de banda a l’hora de prendre decisions sobre el nostre sector, el que coneixem tant
bé després de tots aquests anys de dedicació i de múlƟples hores de feina, de resolució de
conŇictes de tota mena i d’intermediació d’operacions de venda i de lloguer de Įnques; en
deĮniƟva, han decidit prescindir del nostre coneixement del mercat.
I lluny de conformar-se amb això han legislat de la mà d’una associació de recent creació que
fomenta, entre d’altres “causes justes”, la vaga de pagament de lloguers, l’ocupació o la
supressió del cobrament d’honoraris per part dels professionals del sector. Tota una
declaració d’intencions. Aquesta associació que s’autoanomena Sindicat de llogateres
dimonitza de manera grollera i irrespectuosa tots aquells actors del món immobiliari que no
siguin els arrendataris, fent un anàlisi interessat i equivocat de la veritable problemàƟca de
fons del sector i proposant solucions que, des del nostre modest punt de vista, no ajudaran a
garanƟr l’accés a l’habitatge a les persones amb més necessitat, ans al contrari.
És evident que cal defensar el dret que tenen tots els ciutadans de tenir accés a un habitatge,
dret fonamental, que es contempla en la ConsƟtució i en el que creiem fermament. Portem
anys defensant-lo i treballant per fer-lo efecƟu cada dia amb milers d’operacions que així ho
corroboren. Però val a dir que és l’Estat qui ha de garanƟr aquest Dret als seus ciutadans.
Dret que, d’altra banda, no es garanteix de cap manera amb aquesta normaƟva, aprovada de
manera urgent, per lectura única, ignorant el dictamen contrari que el Consell de GaranƟes
Estatutàries va formular de manera unànime. No podem acceptar l’argument de la urgència
per la situació de pandèmia actual quan pels mitjans s’anuncia que es portava més d’un any
treballant en aquest “acord”. I ens preguntem per què no se’ns ha escoltat a l’hora de redactar
aquesta normaƟva, perquè s’ha menysƟngut a tanta gent en el camí de redacció i aprovació
del text. Per què no s’ha debatut? No aconseguim trobar cap argument convincent.
Sincerament, no li augurem un camí gaire llarg a aquesta normaƟva, que ja va ser aprovada
amb el coneixement del seu poc recorregut temporal per part dels propis impulsors i dels
avaladors, que són coneixedors de les seves evidents deĮciències legals, però que s’anuncia
com una gran victòria (ves a saber de qui) amb el corresponent soroll mediàƟc perseguit i la
desitjada foto als mitjans.
El que és evident és que mentre sigui vigent, des del sector immobiliari conƟnuarem
desenvolupant la nostra tasca amb la màxima professionalitat, com sempre, respectant les lleis
i adaptant-nos a les noves condicions imposades que, encara que siguin temporals, tenen
l’empara jurídica necessària per ser vigents.
I és aquest respecte que conƟnuarem tenint per les lleis i per tots els actors implicats el que
ens agradaria que fos recíproc, d’ara en endavant, per crear unes regles del joc justes i
duradores, que realment millorin i faciliƟn l’accés a l’habitatge a tots els ciutadans.
Cent anys al servei dels propietaris

ϭϭ͘>'/^>/M:hZ1/ͲWĞƌĂƋƵğƐĞƌǀĞŝǆƵŶĂǀĂůĞŶƵŶĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĞůůŽŐƵĞƌ͍

INFOCAMBRA

L’aval personal en els contractes d’arrendament
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƉĞƌŐĂƌĂŶƟƌĞůĐŽďƌĂŵĞŶƚĚĞůĞƐƌĞŶĚĞƐ
L’actual Llei d’Arrendaments Urbans preceptua que en els contractes d’arrendament
d’habitatge és obligatòria l’exigència i prestació d’una Įança en metàl·lic en una
quanƟtat equivalent a una mensualitat. A més, en els contractes de durada de Įns a 5
anys, es pot establir una Įança addicional de Įns a dues mensualitats, com a màxim. O
sigui, dita limitació de la Įança addicional a dues mensualitats no seria d’aplicació en
els contractes de llarga durada (més de 5 anys).
Davant d’aquesta limitació, sorgeix el dubte de Įns a quin punt es pot establir en el
contracte una aval personal (avalista – persona İsica o jurídica), el qual queda obligat a
cobrir, si procedeix, de forma solidària, les obligacions que assumeix el llogater en el
contracte de lloguer, responent per la renda, desperfectes, etc.
En els contractes entre parƟculars – sobretot les persones joves que no poden
jusƟĮcar un nivell mínim d’ingressos – és freqüent que un tercer – per exemple els
pares – avalin les obligacions dels llogaters.
Per tant, per aclarir tot dubte i evitar la possible nul·litat de l’aval en una acció de
reclamació judicial (desnonament, reclamació de rendes, danys, etc), els serveis
jurídics de la Cambra de la Propietat recomanen que en els contractes d’arrendament
d’habitatge en els que s’inclogui la Įgura de l’avalista, la durada s’estableixi per més de
CINC ANYS – per exemple: 5 anys + 1 mes – a per converƟr-lo en un contracte de llarga
durada.

dƌŝďƵƚĂĐŝſĚĞů͛ĂǀĂů͗

Cent anys al servei dels propietaris

ϭϮ͘dh>/dd͗>ĞƐŽĐƵƉĂĐŝŽŶƐƵŶƉƌŽďůĞŵĂƌĞĂůĂĂƚĂůƵŶǇĂ

INFOCAMBRA

>ĞƐŽĐƵƉĂĐŝŽŶƐĞƐĐŽŶǀĞƌƚĞŝǆĞŶĞŶƵŶĂƵƚğŶƟĐ
problema per a milers de propietaris a Catalunya
Les ocupacions s'han converƟt els darrers anys en un autènƟc problema per als
propietaris arreu del territori estatal, que veuen com a diari els seus habitatges,
bé siguin de primera o segona residencia són ocupats a la força per tercers, sense que
entre els ambdues parts existeixi cap mena de vincle contractual ni similar.
Un greuge que, a més a més, situen durant els sis primers mesos de l'any 2020 com el
territori on més ocupacions hi ha, amb un total de 3.611 denúncies, xifra que suposa
gairebé mig miler més que el mateix temps de l'any anterior, i molt per sobre d'altres
comunitats com Andalusia (1.183 denúncies) o les 657 de la Comunitat de Madrid.
Tot i que no és del tot verit at que un propietari que trobi el seu habitatge ocupat ja no
el pugui recuperar, perquè la policia té l'obligació d'atendre la seva denúncia
d'ocupació il·legal de la seva propietat, les persones que realitzen aquest fet delicƟu
són coneixedors que en casos que l'habitatge no sigui la primera residència del
propietari-denunciant, els agents no podran vulnerar el dret legíƟm a l'habitatge de
qui ocupa l'espai en aquells moments, encara que sigui de manera evident il·legal, i
això fa que els ocupants ho aproĮƟn per guanyar temps, tot aquell que trigui el cas a
arribar els jutjats, sovint col·lapsats i amb respostes que duren mesos, Įns a l'expulsió i
la recuperació deĮniƟva per part dels propietaris legíƟms.

MàĮes organitzades
Una situació que a més s'agreuja cada dia per l'existència de màĮes organitzades que
treballen en la captació d'habitatges buits, bé sigui a ciutat o localitats de segona
residència, per tal de fer-ne negoci, i que un cop ocupen les Įnques, revenen el seu ús
a persones per una quanƟtat de diners, treien directament un beneĮci econòmic d'una
propietat d'una altra persona.

La Fiscalia aprova una instrucció
per agilitzar les desocupacions
La Fiscal General de l’Estat, Dolores Delgado, va
anunciar a principis del mes de setembre, durant
la presentació del curs judicial, una instrucció
ĚŝƌŝŐŝĚĂ Ă ƚŽƚƐ ĞůƐ ĮƐĐĂůƐ ƉĞƌ ŝŶƚĞŶƚĂƌ ĚŽŶĂƌ ƵŶĂ
resposta al creixement de les ocupacions, que
s’han situat en 7.540 en el primer semestre de
l’any 2020. Una instrucció aprovada el dia 15 de
setembre que hauria de respondre a la necessitat
de treballar per donar una resposta als
propietaris davant la demora en la recuperació de
les seves propietats, i per tant, per intentar fer
menys llargs els terminis judicials que sovint són
un dels grans problemes de les ocupacions
il·legals.
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Els mitjans locals i nacionals recullen el nostre
posicionament sobre la nova llei del preu del lloguer
L'aprovació de la nova regulació dels preus de lloguer per part del Parlament de
Catalunya va provocar que la nostra enƟtat establís contacte amb diferents mitjans de
comunicació locals i en l'àmbit nacional per tal de fer senƟr la nostra veu en defensa
del peƟt i mitjà propietari, igual que fem des de fa gairebé cent anys.
En aquest senƟt, cal dir que vàrem tenir una resposta gairebé immediata i favorable
per tal de deixar-nos explicar quines eren les nostres queixes i reivindicacions respecte
a l'aprovació que enteníem s'havia fet d'esquena a un col·lecƟu important, el de
propietaris, i que calia explicar-ho, sobretot per la sensació que teníem des de feia
temps que es presentava el col·lecƟu de peƟts i mitjans tenidors d'habitatges com els
gairebé únics culpables de la manca de pisos de lloguer i del creixement sosƟngut de
preus dels darrers deu anys.
És per això, que, en un primer moment, vàrem fer arribar un comunicat amb el nostre
posicionament a tots els parƟts políƟcs que van votar a favor d'aquesta nova regulació,
per tal de posar-nos a la seva disposició per tal de treballar plegats per refer ponts. I
d'altra banda, també als diaris digitals locals (iSabadell, NacióSabadell) diaris
tradicionals (Diari de Sabadell), la ràdio municipal (Ràdio Sabadell) o Agència Catalana
Noơcies (ACN), i tots ells es van fer ressò del nostre posicionament.
Us deixem, com a exemple, l'enllaç a la noơcia publicada per Isabadell al nostre gerent,
Jaume Torras, i d'altra banda la intervenció de l'advocat i adjunt a
direcció, Miquel Àngel Vicente al programa El Maơ de Ràdio Sabadell.
hƩps://www.isabadell.cat/sabadell/societat -sabadell/habitatge/cambra-de-la-propietat-sobre-limitar-el-preu-als-lloguers/

hƩp://bit.ly/ECR_lloguer1409
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