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Editorial - Tenim Opinió!
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La pandğŵia de la Covid-19 Ƌue ens Śa tocat viure des de Ĩa gairebĠ sis ŵesos Śa
suposat un canvi total pel Ƌue Ĩa a les relacions personals per les necessăries i
obligades ŵesures de distanciaŵent social, i Ƌue Śan suposat un canvi total en les
relacions personals. De retruc Śa aĨectat les relacions proĨessionals i Śa generat Ƌue
gestos tan Śabituals coŵ una encaixada de ŵans coŵ a ŵostra de conĮança aŵb algú,
s'Śagin Śagut de suspendre de ŵoŵent, pel Ƌue seŵbla, per una llarga teŵporada i
sense data de Ĩinalització prevista.
Un nou paradigŵa relacional entre persones Ƌue Śa aĨectat taŵbĠ coŵ dieŵ a les
relacions proĨessionals, i Ƌue Śan obligat a ŵoltes acƟvitats econòŵiƋues i ŵilers
d'eŵpreses Śagin incorporat, en el seu dia a dia, un seguit d'eines coŵunicaƟves per
tal de trencar aƋuesta distăncia social i per intentar conƟnuar aŵb la seva acƟvitat
aŵb la ŵăxiŵa eĮciğncia possible.
 la nostra enƟtat, aŵb gairebĠ cent anys d'existğncia, Śeŵ Ĩet del tracte personal i de
la proxiŵitat aŵb les persones la nostra raó de ser, però coŵ ŵilers d'eŵpreses Śeŵ
Śagut d'incorporar, en aƋuestes circuŵstăncies excepcionals, d'aƋuestes noves eines
Ƌue ens perŵet el ŵercat tecnològic per intentar transŵetre els nostres
coneixeŵents. n aƋuest senƟt, Ĩa un parell de setŵanes văreŵ organitzar un
'webinar' o trobada virtual, per part del nostre secretari i advocat, Jauŵe Torras, i en el
Ƌual es van apuntar una setantena de proĨessionals del sector de l'Śabitatge per tal de
conğixer els eleŵents ŵĠs destacats de la nova regulació del preu del lloguer.
Una priŵera experiğncia Ƌue va resultar ŵolt saƟsĨactòria, i Ƌue des de la nostra
enƟtat ens Ĩa pensar en la necessitat d'incorporar-la de ŵanera deĮniƟva a l͛acƟvitat
diăria, per tal de Ĩer arribar el nostre treball i coneixeŵent a totŚoŵ Ƌue Śo necessiƟ,
ŵĠs enllă del Ƌue estableixen, en aƋuests ŵoŵents i en el Ĩutur, les autoritats
sanităries.
Per úlƟŵ, segons les darreres dades Ƌue s'Śan Ĩet públiƋues, les darrers setŵanes, de
la transŵissió del virus al nostre entorn ŵĠs pròxiŵ seŵbla Ƌue les restriccions de
ŵobilitat i de trobades entre persones paƟran ŵesures encara ŵĠs restricƟves. I Ġs
per aƋuest ŵoƟu, Ƌue eŵplaceŵ totŚoŵ perƋuğ s'incorporin aƋuestes noves eines,
Ƌue teniŵ al nostre abast, per establir noves sinergies entre eŵpresa i client, i Ƌue una
videoconĨerğncia serveixi, en el Ĩutur, coŵ la ŵillor visita personalitzada de seŵpre.

Cent anys al servei dels propietaris
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Un mes de confusió, desconeixement i dubtes per
la nova legislació de preus de lloguer d’habitatge
Tant els serveis d'atenció al públic en general de la Caŵbra de la Propietat Urbana de
Sabadell i Coŵarca i, sobretot, des del servei d'atenció personalitzada del trăŵit de dipòsit
de Įances de contractes de lloguer s'observa un preocupant desconeixeŵent general de la
nova norŵaƟva de regulació dels preus de lloguer, Ƌue va entrar en vigğncia el passat dia
22 de seteŵbre de 2Ϭ2Ϭ.
Des del servei de Įances s'estă detectant un alt percentatge de nous contractes de lloguer
d'Śabitatge, entorn de un 5Ϭ й, realitzats directaŵent entre propietaris i inƋuilins de
ŵanera parƟcular, Ƌue no s'adapten a la nova norŵaƟva, Ĩet Ƌue ens porta a inĨorŵar
els usuaris Ƌue Śan signat aƋuests docuŵents de la probleŵăƟca en la Ƌual es poden
veure involucrats si no s'adapten a les noves exigğncies iŵposades, aŵb les dures i
desproporcionades sancions a les Ƌuals poden Śaver de Ĩer Ĩront en un Ĩutur. Les reaccions
dels usuaris són una barreja de desconeixeŵent, sorpresa i indignació davant les ŵesures
iŵposades aŵb la nova regulació i la ŵanca d'inĨorŵació al respecte.
Des de la Caŵbra de la Propietat Urbana de Sabadell conƟnuareŵ assessorant els nostres
usuaris, aŵb la Ĩerŵa intenció d'evitar-los ŵals ŵajors i Ƌue Ɵnguin la inĨorŵació
adeƋuada per evitar incoŵplir la legislació. És per això Ƌue aconselleŵ als propietaris
d'Śabitatges de lloguer, Ƌue en aƋuests teŵps d'incertesa econòŵica i de canvis
norŵaƟus, abans de signar un contracte, es deixin assessorar pels proĨessionals del sector,
per assegurar-se Ƌue el docuŵent coŵpleixi aŵb tots els reƋuisits legals perƟnents.

L'Índex de Preus de lloguer de l'gğncia de l'Habitatge s'Śa converƟt des de l'entrada en vigor
de la nova legislació de regulació i contenció del preu del lloguer, el passat dia 23 de seteŵbre,
en l'autğnƟc protagonista i l'eina iŵprescindible a la Ƌual Śan de recórrer tots els
propietaris o proĨessionals Ƌue gesƟonen les seves ĮnƋues i volen conğixer Ƌuins són els
bareŵs i els euros per ŵ2 Ƌue poden establir en els seus contractes. nllaç a:
ŚƩp://agenciaŚabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/
n aƋuest senƟt, però cal dir Ƌue un ŵes desprĠs de Ĩer servir aƋuesta eina consulƟva Śi Śa
Ĩorça eleŵents Ƌue a Śores d'ara no s'Śan resolt aŵb eĮciğncia i Ƌue suposen probleŵes a
totŚoŵ Ƌue en vol Ĩer ús. n priŵer lloc, cal dir Ƌue s'Śan variat els eleŵents consulƟus, ja Ƌue
en un priŵer ŵoŵent un dels eleŵents a situar per conğixer el preu eren els ŵ2 construïts de
la Įnca, ŵentre Ƌue noŵĠs uns dies ŵĠs tard, aƋuest eleŵent va paƟr un canvi i es va establir
la superİcie úƟl (cğdula d'Śabitabilitat o escriptura coŵpravenda) coŵ la xiĨra única a Ĩer
servir per a la consulta.
 ŵĠs, des de la Caŵbra esteŵ realitzant un estudi en proĨunditat, Ƌue publicareŵ d'ací a poc
teŵps, de l'establiŵent irregular i injust dels resultants existents, Ƌue Ĩan Ƌue ĮnƋues d'un
ŵateix ediĮci aŵb ŵĠs superİcie úƟl i aŵb ŵillor estat de conservació, ens deterŵini una xiĨra
Įnal de lloguer inĨerior a la d'un pis ŵĠs peƟt i aŵb eleŵents de construcció d'origen.
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t/EZ͗hŶĂƌĞƐƉŽƐƚĂĞĮĐŝĞŶƚĂů͛ĂƚǌƵĐĂĐĐƌĞĂƚ
per la nova regulació de preus de lloguer
l passat diŵecres 3Ϭ de seteŵbre, tot just una setŵana desprĠs Ƌue entrĠs en vigor la
nova regulació de preus de lloguer aprovada pel Parlaŵent, i desprĠs Ƌue ŵolts
proĨessionals (agents iŵŵobiliaris, adŵinistrador de ĮnƋues, etc..) ens Ĩessin evidents
els dubtes Ƌue generava la nova norŵaƟva, i el laberint contractual Ƌue suposava la
redacció dels nous contractes de lloguer aŵb data 22 de seteŵbre i posterior, văreŵ
intentar donar-los resposta i assessorar-los des de la Caŵbra de la Propietat Urbana de
Sabadell i Coŵarca.
n aƋuest senƟt, les diĮcultats per trobar un espai coŵparƟt, tenint en coŵpte les
ŵesures de prevenció de la Covid-19 i les recoŵanacions sanităries respecte al
distanciaŵent social, i veient l'elevat noŵbre d'inscripcions (ŵĠs de 7Ϭ persones) van
Ĩer Ƌue apostĠssiŵ per organitzar, aŵb carăcter d'urgğncia ŵoƟvada per les
necessitats dels parƟcipants, una trobada virtual (webinar) per tal de resoldre totes
aƋuelles ƋüesƟons reĨerents a l'establiŵent de les noves condicions contractuals en les
seves acƟvitats proĨessionals.
ůƐĐŽŶƚƌĂĐƚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ͕ů͛şŶĚĞǆĚĞƉƌĞƵƐŝĞůƐĞůĞŵĞŶƚƐĞǆŝƐƚĞŶƚƐĂůĞƐĮŶƋƵĞƐ͘
Una trobada virtual Ƌue va anar a cărrec del nostre gerent i advocat especialista en
dret iŵŵobiliari, Jauŵe Torras, Ƌue va Ĩer una explicació del Ƌue suposa la nova
norŵaƟva, entrant sobretot en l'explicació dels eleŵents ŵĠs destacats d'aƋuesta. La
necessitat per exeŵple de tenir en coŵpte el contracte anterior de l'Śabitatge Ƌue
voleŵ Ĩer el contracte nou si aƋuesta s'Śa Ĩet els darrers cinc anys; la necessitat d'usar
l'Índex de Preus de Lloguer de la 'eneralitat per calcular el preu x ŵ2 Ƌue podeŵ
establir coŵ a renda ŵensual; i taŵbĠ l'increŵent del 5й Ƌue es pot Ĩer en aƋuest
preu Įxat per l'índex d'aƋuells Śabitatges Ƌue disposin de coŵ a ŵíniŵ tres d'aƋuests
supòsits: ascensor, părƋuing, ŵobles, espai coŵunitari, piscina coŵunităria,
consergeria, reĨrigeració/ caleĨacció, vistes boniƋues.
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t/EZ͗>ĞƐƉƌĞŐƵŶƚĞƐĚĞůƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂ:ĂƵŵĞdŽƌƌĂƐ͘͘͘
Ͳ /ǀĂŶ DĂƌơŶĞǌ Ͳ YƵğ ĨĞƌ Ɛŝ ƵŶ
ůůŽŐĂƚĞƌ Ě͛ƵŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĂŶƟĐ Ğů ǀŽů
ƌĞƐĐŝŶĚŝƌŝĨĞƌͲŶĞƵŶĚĞŶŽƵĂŵďůĂ
ŶŽǀĂƌĞŐƵůĂĐŝſĚĞƉƌĞƵƐĚĞůůŽŐƵĞƌ͍

Ͳ ĞĂƚƌŝǌ WƌĂƚƐ Ͳ ůƐ //͛^͕  ƌĞďƵƚ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ ŝ ĂůƚƌĞƐ ĚĞƐƉĞƐƐĞƐ ĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ ĞƐ ƉŽĚĞŶ ƐƵŵĂƌ Ă ůĂ
ƌĞŶĚĂƉĂĐƚĂĚĂĞŶƚƌĞůĞƐĚƵĞƐƉĂƌƚƐ͍

Ͳ WĂƌƟĐŝƉĂŶƚ tĞďŝŶĂƌ Ͳ Quan
Ɛ͛ĂƉůŝĐĂ  ƵŶ Ž ĂůƚƌĞ şŶĚĞǆ ƉĞƌ ƚĂů
Ě͛ĞƐƚĂďůŝƌĞůƉƌĞƵƋƵĞŵĂƌĐĂůĂŶŽǀĂ
ƌĞŐƵůĂƌŝſĚĞƉƌĞƵƐ͍

:ĂƵŵĞ dŽƌƌĂƐ͗ ŶƐ ƉŽĚĞŵ ƚƌŽďĂƌ
ĂŵďƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſĂŝǆş͕ŝĞŶĂƋƵĞƐƚƐ
ĐĂƐŽƐ ĐĂů ŶĞŐŽĐŝĂƌ Ăŵď ĂƋƵĞƐƚ
ůůŽŐĂƚĞƌ͕ ƉĞƌž ĞŶƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂ ƋƵĞ
ĐŽŶƟŶƵŝĞǆŝƐƟŶĞůĐŽŶƚƌĂĐƚĞǀŝŐĞŶƚ͘

:͘d͗ ^ş͕ ŚĂƐ ĚĞ ĨĞƌ ŵĞŶĐŝſ Ăů ĚĂƌƌĞƌ
// ƋƵĞ Ɛ͛ŚĂŐŝ ĂďŽŶĂƚ ŝ ƌĞƉĂƌƟƌͲŚŽ
ƉĞƌůĞƐϭϮŵĞŶƐƵĂůŝƚĂƚƐ͕ŝŚĂƵƌăƐĚĞ
ĨĞƌŵĞŶĐŝſĂůĂƌĞŶĚĂƉĂĐƚĂĚĂ͕ŝůĞƐ
ĚĞƐƉĞƐƐĞƐ ƌĞƉĞƌĐƵƟĚĞƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚƐ͘

:͘d͗,ŝŚĂƚƌĞƐşŶĚĞǆ͕ů͛ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ŵŝŐŝ
Ğů ƐƵƉĞƌŝŽƌ͘ EŽŵĠƐ ĨĂƌĞŵ ƐĞƌǀŝƌ Ğů
ŵŝŐŝĞůƐƵƉĞƌŝŽƌ͘^ĞŵƉƌĞĞůŵŝŐŝĞů
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ŶŽŵĠƐ ĞŶ ŚĂďŝƚĂƚŐĞƐ
construïts els darrers cinc anys.

ͲĚƵĂƌĚ'ſŵĞǌͲ^ŝůĂůůĞŝĮŶĂůŵĞŶƚ
acaba
essent
considerada
ĂŶƟĐŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ ƐĞƌŝĂ Ăŵď
ĐĂƌăĐƚĞƌƌĞƚƌŽĂĐƟƵ͍

- Toni Tió - ^ĞŵďůĂƋƵĞĞŶƉŝƐŽƐĚĞ
ŵĠƐ ĚĞ ϭϱϬ ŵϮ ŶŽ Ɛ͛ĂƉůŝĐĂƌŝĂ ůĂ
nova llei de regulació de preus de
ůůŽŐƵĞƌ͕ĠƐĐĞƌƚ͍

- Carlos Ramos - ƐƉŽƚĐŽŶƟŶƵĂƌ
ĂƉƵũĂŶƚ ůĂ ƌĞŶĚĂ ĂŶŶƵĂů ĐŽŵ ĮŶƐ
ĂƌĂ ĂƉůŝĐĂŶƚ͕ Ɛŝ ƉĞƌ ƚŽĐĂ͕ Ğů ƋƵĞ
ĐŽŶĞŝǆĞŵĐŽŵ/W͍

:͘d͗EŽ͘ĞƉĞŶĚƌăƋƵŝĨĂĐŝĞůƌĞĐƵƌƐ͕
Ɛŝ ĨŽƐ Ğů ŐŽǀĞƌŶ ĞƐƉĂŶǇŽů  ŶŽ
Ɛ͛ŚĂŐƵĠƐĂƉůŝĐĂƚ͕ƉĞƌžƐŝƐſŶƉĂƌƟƚƐ
ƉŽůşƟĐƐ ;WW Ž ͛ƐͿ ĐĂůĚƌă ƋƵĞ Ğů d
ŚŽĚŝĐƚĂŵŝŶŝĚĞŵĂŶĞƌĂĚĞĮŶŝƟǀĂ͘

:͘d͗EŽĠƐďĞŶďĠĂŝǆş͘ů͛ĂƌƟĐůĞϭĚĞ
ůĂ >ůĞŝ ĞǆƉůŝĐĂ ƋƵŝŶƐ ƋƵĞĚĞŶ ĨŽƌĂ͕
però a la disposició addicional
ƐĞŐŽŶĂ ĞŶƐ ĚŝƵ͗͟ƋƵĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŵŽƟǀĂĚĂ ƉŽĚƌŝĞŶ ƋƵĞĚĂƌͲŚŝ͕ ƉĞƌž
ůĂůůĞŝŶŽŚŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĞŵĂŶĞƌĂ
ĞǆƉƌĞƐƐĂ͘͟ ĂůĚƌŝĂ ĨĞƌ ƵŶĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ
Ăů͛ŐğŶĐŝĂĚĞů͛,ĂďŝƚĂƚŐĞƉĞƌƐĂďĞƌ
ƐŝĞŶƉŽĚƌŝĂƋƵĞĚĂƌĞǆĐůſƐ͘

:͘d͗ ^ş͕ ů͛/W ĞƐ ƉŽƚ ĐŽŶƟŶƵĂƌ
ĂƉůŝĐĂŶƚ ŝ ƌĞƉĞƌĐƵƟŶƚ ƉĞƌ ƉĂƌƚ ĚĞůƐ
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝƐ ĂůƐ ƐĞƵƐ ůůŽŐĂƚĞƌƐ ĐŽŵ
Ɛ͛ŚĂ ĨĞƚ ƐĞŵƉƌĞ͘ ů ƋƵĞ ŶŽ ĨĂƌĞŵ
ƐĞƌă Ğů ĨĞƚ ĚĞ ƉƌŽƌƌŽŐĂƌ ƵŶ
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ Ăŵď ŵŽĚŝĮĐĂĐŝſ ĚĞ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ
ƉĞƌž
ů͛ĞůĞŵĞŶƚ
ĞƐƚĂďŝůŝƚǌĂĚŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ĐŽŵ ĠƐ
ů͛/WĞƐƉŽƚĐŽŶƟŶƵĂƌĂƉůŝĐĂŶƚ͘

Ͳ WĂƌƟĐŝƉĂŶƚ tĞďŝŶĂƌ Ͳ  Un cop
ĐĂůĐƵůĂĚĂ ůĂ ƌĞŶĚĂ ƉĞƌ ů͛şŶĚĞǆ ŵŝŐ
ƉƵĐ ĂĨĞŐŝƌͲůŝ ůĞƐ ĚĞƐƉĞƐƐĞƐ ĚĞ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞ͍
:͘d͗^ş͕ƵŶĐŽƉĐĂůĐƵůĂƚĞůƉƌĞƵƋƵĞĞƚ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ ů͛şŶĚĞǆ ŵŝŐ͕ ĞƐ ƉŽĚĞŶ
ŝŶĐůŽƵƌĞĞůƐ//͛Ɛ͕ůĞƐƉƌŝŵĞƐ͕ƋƵŽƚĞƐ
ĚĞ ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ͕ ĞƚĐ͘ ŝǆž͕ ƉĞƌž͕ ŚĂ
Ě͛ĂŶĂƌ ĚĞ ďĂŶĚĂ ĚĞ ůĂ ƌĞŶĚĂ ƋƵĞ
ƌĞƐƵůƟ͘/Ɛ͛ŚĂƵƌăĚ͛ĞƐƚĂďůŝƌĞůƋƵĞĠƐ
ƉƌŽƉŝĂŵĞŶƚ ƌĞŶĚĂ Ě͛ŽŶ ƐƵƌƚ ŝ
ũƵƐƟĮĐĂƌͲŚŽ ŝ ĞůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ƋƵĞ Ɛ͛ŚĂŶ
seguit per calcular-la, i per altra
ďĂŶĚĂ͕ĚĞƐƉƌĠƐƉŽƐĂƌĞůƐĐŽŶĐĞƉƚĞƐ
ĐŽŵĂƋƵĂŶƟƚĂƚƐĂƐƐŝŵŝůĂĚĞƐ͘
Ͳ :ŽĂŶZşŽƐͲ EŽ ĞƐ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ ĐĂƉ
ĂƵŐŵĞŶƚĚĞůƉƌĞƵĞƐƚĂďůĞƌƚƐŝŚŝŚĂ
ƚĞƌƌĂƐƐĞƐŽďĂůĐŽŶƐ͍
:͘d͗EŽŚŝŚĂĐĂƉƟƉƵƐĚ͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ͕
Ŷŝ Ă ů͛şŶĚĞǆ ĚĞ ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ ĚĞ ƉƌĞƵƐ
Ɛ͛ŝŶĐůŽƵĂƋƵĞƐƚĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚ͘

- Sergi Camps - ŶƵŶĐŽŶƚƌĂĐƚĞĞƐ
ƉŽƚ ĂĨĞŐŝƌ ƵŶĂ ƉůĂĕĂ Ě͛ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚ
ĂŵďĞůƉƌĞƵĂďĂŶĚĂ͕ĠƐĂĚŝƌ͕ƐƵŵĂƚ
al preu del lloguer i no clicar
ĂƉĂƌĐĂŵĞŶƚŝŶĐůžƐ͍
:͘d͗ ^ş ŝ ŶŽ͘ Ŷ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ĚĞ
ůůŽŐƵĞƌƉŽƚƐŝŶĐůŽƵƌĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞŝĞů
ƉăƌƋƵŝŶŐ͘^ŝŚŽƉŽƐƐĞŵĞŶĞůŵĂƚĞŝǆ
ĐŽŶƚƌĂĐƚĞ ǀƵůŶĞƌĞŵ ůĂ ůůĞŝ͘ WĞƌž͕
Ě͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ ƉŽĚƌŝĞƐ ĨĞƌ ƵŶ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ Ă ƉĂƌƚ͕ Ăŝǆž Ɛŝ ƋƵĞ ƐĞƌŝĂ
ǀŝĂďůĞ͘ WĞƌž ĐĂůĚŝƌĂ ĂŶĂƌ Ăŵď
ĐŽŵƉƚĞ ƉĞƌƋƵğ Ɛŝ ǀŽůĞŵ ƐĂůǀĂƌ ůĂ
ĚŝĨĞƌğŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞŶĚĂ͕ Ğů ůůŽŐĂƚĞƌ
ƉŽĚƌŝĂ
ĂĐĐĞƉƚĂƌ
ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚ
ĂƋƵĞƐƚĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ƉĞƌž ĂĐĂďĂƌ
ĚŝĞŶƚ ƋƵĞ ŶŽ ǀŽů ĂƋƵĞůů ƉăƌŐƵŝŶŐ͕
ĨĞƚƋƵĞĞŶƐƐƵƉŽƐĂƌŝĂďĂŝǆĂƌŵŽůƚůĂ
renda a percebre per la propietat.

- Iago Varela - ¿Los ingresos de los
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽƐ ĂĨĞĐƚĂŶ Ăů ƉƌĞĐŝŽ ĚĞů
ĂůƋƵŝůĞƌĞŶĞƐƚĂŶƵĞǀĂůĞǇ͍
:͘d͗ EŽŵĠƐ ĞƐ ĚŽŶĂ ĞŶ ƵŶĂ
ĐŝƌĐƵŵƐƚăŶĐŝĂ ĐŽŶĐƌĞƚĂ͕ Ăŵď ƵŶ
contracte subscrit els darrers cinc
ĂŶǇƐ͘ ZĞŐƵůĂƚ Ă ů͛ĂƌƟĐůĞ ϲ͘ ^ŝ
ů͛ĂƌƌĞŶĚĂĚŽƌĂĠƐƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂİƐŝĐĂŝ
ůĂƐĞǀĂƵŶŝƚĂƚĚĞĐŽŶǀŝǀğŶĐŝĂ͕ƚĠƵŶƐ
ŝŶŐƌĞƐƐŽƐ ŝŐƵĂůƐ Ž ŝŶĨĞƌŝŽƌƐ Ă Ϯ͕ϱ
ǀĞŐĂĚĞƐ ů͛/ŶĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ZĞŶĚĂ
^ƵĮĐŝğŶĐŝĂ
ĚĞ
ĂƚĂůƵŶǇĂ͕
ŝŶĐůŽĞŶͲƚ͛Śŝ ƚĂŵďĠ ůĞƐ ƌĞŶĚĞƐ
ƉĞƌĐĞďƵĚĞƐ ĚĞůƐ ĂƌƌĞŶĚĂŵĞŶƚƐ͘
^ĞƌŝĞŶ ƉĞƌ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĞůƐ ŝŶŐƌĞƐƐŽƐ
ĂĐƵŵƵůĂƚƐ ŶŽ ĂƌƌŝďĞƐƐŝŶ ĂůƐ ϭϰϬϬ
ĞƵƌŽƐŵĞƐ͕ĨĞƚƋƵĞƉŽƚĚŽŶĂƌͲƐĞĞŶ
ŵŽůƚ ƉŽƋƵĞƐ ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ ƉĞƌ ƉĂƌƚ
dels propietaris.
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Sabadell incorpora 80 habitatges per lloguer
ƉƷďůŝĐŐƌăĐŝĞƐĂů͛ĂĐŽƌĚĚĞs/Dh^ŝ^Z
L͛juntaŵent de Sabadell, a travĠs de l͛eŵpresa ŵunicipal VIMUS, i la Sociedad de
'esƟón de cƟvos Procedentes de Zeestructuración ancaria (SZ) Śan signat un
acord pel Ƌual la SZ cediră 8Ϭ Śabitatges Ƌue s͛incorporaran al parc públic
gesƟonat per VIMUS.
La voluntat Ġs Ƌue gran part d͛aƋuests
͛ Ƌuests 8
8Ϭ
Ϭ Śabitatges es puguin des
desƟnar a eŵergğncia
social. Se suŵarien
arien així als 2
2ϬϬ
ϬϬ actual
actualŵ
actualŵent
ŵent
ŵ
ent gesƟ
gesƟonats
onats per ll͛eŵpresa ŵunicipal. ŵb
els 8Ϭ pisos, el noŵbre d͛Śabitatges
͛Śabitatges
abitatges d
d͛eŵergğncia
ğncia
ncia i de lloguer social ges
gesƟonats per
superară els 1.6
1.6ϬϬ.
ϬϬ.
ϬϬ
VIMUS ja superară
L͛acord aŵb la SZ
Z preveu una durada de Ƌ
Ƌuatre
uatre anys i es podr
podră prorrogar per
períodes
eríodes d
d͛un
un any Į
Įns
ns a un ŵăxiŵ
xiŵ
xi
ŵ de 4 anys ŵĠs,
ŵĠs, sense perjudici de la vig
vigğncia
ncia
ndependent dels contractes d
d͛arrendaŵent
arrendaŵ
arrenda
Ƌue
ue ss͛Ś
s͛Śagin
͛Śagin Ĩorŵalitzat
alitzat durant la vig
vigğ
vigğncia
ğnci
independent
de
d ll͛acord.
acord. 
n aƋuest
uest cas els contractes de lloguer social podran con
conƟ
conƟnuar
nuar endavant.
Coŵ a part del conveni, ll͛
l͛junta
l͛juntaŵent
͛junta
͛
junta ent a trav
travĠs
Ġss de VIMUS
VIMUS,, pagar
pagară
ă una contraprestaci
contraprestació
econò ica ŵ
ŵensual
ensual a la Sareb per cadascun dels Ś
Śabitatges
abitatges cedits. n
n el cas del
dels
econòŵica
Śabitatges
abitatges buits ser
seră
ă de 125 euros i de 75 euros en el cas dels Ƌue
ue es trobin ocupats i
on
n es co
coŵpleixin
ŵpleixin
pleixin els preceptes de vulnerabilitat i convivğncia
convivğncia a
conviv
aŵb
b ll͛entorn.
entorn. l
lss
pagaŵents
ents seran u
uƟlitzats
Ɵlitzats
Ɵ
litzats per la SZ
SZ principal
principalŵent
ent per a
aĨrontar
rontar les despeses
d͛assegurances i coŵunitat. L͛juntaŵent assuŵiră, així ŵateix, les despeses
corresponents a la gesƟó dels Śabitatges, el seu ŵanteniŵent i l͛II, entre altres.
L͛acord aŵb la SZ preveu una durada de Ƌuatre anys i es podră prorrogar per
períodes d͛un any Įns a un ŵăxiŵ de 4 anys ŵĠs, sense perjudici de la vigğncia
independent dels contractes d͛arrendaŵent Ƌue s͛Śagin Ĩorŵalitzat durant la vigğncia
de l͛acord. n aƋuest cas els contractes de lloguer social podran conƟnuar endavant.

l darrer ple ŵunicipal del ŵes d͛octubre va aprovar una ŵoció per establir un Pla
Municipal contra les ocupacions d͛Śabitatges, cada vegada ŵĠs coŵuns a Sabadell, i a
la resta del territori catală. ntre les propostes aprovades Śi Śa la voluntat de crear una
ărea d͛assessoraŵent pels propietaris Ƌue pateixin aƋuesta situacions .  ŵĠs des del
consistori ŵunicipal s͛apunta la voluntat d͛instar a la Policia Municipal a obrir
expedients per acreditar actes d͛incivisŵe en els casos ŵĠs coŵplicats, a ŵĠs
d͛increŵentar la presğncia policial a les zones on Śi Śa detectades ŵĠs casos
d͛ocupacions, i es vol actualitzar el cens d͛Śabitatges ocupats i col·laborar aŵb les
associacions de veïnsƉĞƌŝŶƚĞŶƚĂƌĚŽŶĂƌƌĞƐƉŽƐƚĂĐŽůͼůĞĐƟǀĂĂĂƋƵĞƐƚĨĞŶŽŵĞŶĐƌĞŝǆĞŶƚ.
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ĞƌĚĂŶǇŽůĂǀŽƚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĚĞ
ůĞƐǌŽŶĞƐĂŵďƐŝƚƵĂĐŝſĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŐĞƚĞŶƐĂ
La nova regulació de preus de lloguer Ƌue va entrar en vigor el passat 23 de seteŵbre
conƟnua essent ŵoƟu de discussió políƟca arreu del territori catală, taŵbĠ a
Cerdanyola. n el darrer ple ŵunicipal teleŵăƟc, el grup d'sƋuerra va portar una
ŵoció "perƋuğ s'iniciï la traŵitació per ser declarada ărea aŵb ŵercat d'Śabitatge
tens", tal coŵ ja consta en aƋuests ŵoŵents en el llistat de 6Ϭ ŵunicipis aŵb diĮcultat
d'oĨerta de lloguer, aprovats en la nova legislació.
La proposta dels republicans va rebre el suport de 'uanyeŵ, CP i Junts, però no va
prosperar perƋuğ el PSC, Ciutadans i PP va votar-Śi en contra, Ƌue repeƟen així els
posicionaŵents ŵostrats durant les votacions al Parlaŵent, Ĩa unes setŵanes.
Acords sense validesa jurídica͍
s dóna la paradoxa Ƌue durant l'aprovació parlaŵentăria es va instar a Ƌuğ tots els
ŵunicipis Ƌue eren inclosos en aƋuestes zones de ŵercat tens d'Śabitatge Ĩessin
aƋuestes votacions, ŵitjançant els seus representats ŵunicipals, per tal de reĨerendar
la voluntat de Ĩorŵar-ne part de ŵanera individualitzada, però no va Ƌuedar aclarit
Ƌue passaria en el cas Ƌue les ŵocions locals toŵbessin els acords en l'ăŵbit catală.
Seŵbla clar però Ƌue tot i la negaƟva del consistori de ŵoŵent (seŵpre Ƌuan no s'alci
un recurs d'inconsƟtucional de la nova llei) la legislació s'Śaură d'aplicar durant l'any
vinent següent a la seva aprovació a totes aƋuelles ĮnƋues Ƌue es lloguin a la ciutat de
Cerdanyola.

'ƌĂŶŽůůĞƌƐƐĞƌăůĂƐĞƵĚĞůĂƋƵĂƌƚĂĞĚŝĐŝſ
ĚĞů͚ŽŶŐƌĠƐĚ͛ĐƷƐƟĐĂĚĞĂƚĂůƵŶǇĂ͛
'ranollers es converƟră l͛any 2Ϭ22 en la seu del ‘CongrĠs d͛cúsƟca de Catalunya”
agaĨant el relleu de ciutats coŵ Sant Cugat, Terrassa o Sabadell. Una trobada de ciutats
Ƌue se celebra de ŵanera biennal i Ƌue situa el conjunt de sons i sorolls Ƌue Ĩorŵen
part del nostre dia a dia a anălisis. leŵents coŵ el trănsit, l͛oci o Įns i tot les obres al
carrer, i la seva aĨectació en la salut i els conŇictes veïnals són analitzats per psicòlegs,
antropòlegs i/o Mossos d͛sƋuadra.
La darrera edició s͛Śa celebrat a Sant Cugat del Vallğs, Ƌue Śa treballat de ŵanera
presencial i virtual totes les presentacions i Śa centrat els seus principals treballs en
destacar la iŵportăncia de les zones urbanes tranƋuil·les, coŵ una eina de ŵillora de
la Ƌualitat acúsƟca dels ŵunicipis Ƌue poden contribuir a la ŵillora de la salut, la xarxa
dels espais verds o la ŵobilitat. ls ‘Soundscapes͛, els espais acúsƟcs urbans, Śan estat
objecte de debat, aŵb estudis i exeŵples d͛aƋuests espais acúsƟcs a uropa, de la ŵă
de consultors acúsƟcs i especialistes en arƋuitectura.
Cent anys al servei dels propietaris
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6. SOS Propietaris - El malson d’un contracte de lloguer

“He tardat més de quatre anys
a recuperar la possessió
total del meu habitatge”.
Un contracte de lloguer, a priori, Ġs una ŵanera de Ĩacilitar l'accĠs a l'Śabitatge d'una
tercera persona, per part d'un propietari, Ƌue aŵb unes condicions pactades entre
aŵbdues parts acorden una renda ŵensual i una durabilitat d'aƋuesta estada a la seva
Įnca. Una situació, però, Ƌue no seŵpre tĠ un inici i sobretot un Įnal Ĩeliç per a Ƌui
sovint Ġs presentat pels ŵitjans de coŵunicació, davant la societat, coŵ la part Ĩorta
d'aƋuest Ɵpus de relació contractual, els propietaris, en contrast aŵb el tracte Ƌue
rebenĐŽůͼůĞĐƟƵƐĐŽŵ^ƚŽƉĞƐĂŚƵĐŝŽƐŽ^ŝŶĚŝĐĂƚĚĞ>ůŽŐĂƚĞƌĞƐĚĂǀĂŶƚů͛ŽƉŝŶŝſƉƷďůŝĐĂ͘
Una circuŵstăncia, d'indeĨensió jurídica i de silenci ŵediăƟc evident Ƌue pateixen
sovint els peƟts propietaris, Ƌue a la nostra enƟtat coneixeŵ cada dia, i Ƌue Śeŵ
volgut copsar i explicar-vos aŵb un tesƟŵoni real Ƌuğ ens explica la seva Śistòria ŵĠs
pròpia d'una pel·lícula de terror.
En primer lloc, ja has aconseguit per Į la possessió de l’habitatge͍ En Ƌuines
condicions l’has trobat͍
Sí, Įnalŵent desprĠs de Ƌuatre anys de lluitar. Però, les condicions Ƌue Śeŵ trobat
l͛Śabitatge són laŵentables, perƋuğ us Ĩeu una idea s͛Śan endut, entre d͛altres: portes,
una Įnestra, el Ĩorn de cerăŵica, Ƌue Śi Śan accedit tallant el ŵarbre, tots els endolls
del pis, per intentar prendre la instal·lació de la lluŵ ja Ƌue no podia tallar-la. I
l'escalĨador l͛Śa desballestat sencer. Deixant de banda la ƋuanƟtat de bruơcia Ƌue Śan
Ƌuedat a la Įnca, restes de carn i peix enganxats a arŵaris i terra, us podeu iŵaginar
l'olor, aŵb excreŵents per tota la casa i parets, i taŵbĠ a la nevera.  ŵĠs, van pintar
i ratllar la porta de la casa, i encara podria conƟnuar.... Ś i ŵ͛Śan deixat un alt deute
aŵb l'aigua!.
Explica’ns com s’inicia tot͍ Com coneixes els llogaters͍
Doncs per la por a tenir l͛Śabitatge tancat, pensant precisaŵent en Ƌue no ens la
poguessin ocupar terceres persones. Mitjançant una agğncia de lloguer i vendes d͛Śabitatges.

Cent anys al servei dels propietaris
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7. SOS Propietaris - El malson d’un contracte de lloguer
I Ƌuan es produeix el primer impagament de rendes͍

l priŵers iŵpagaŵents als pocs ŵesos d͛Śaver Įrŵat el contracte de lloguer, a parƟr
d͛aƋuell ŵoŵent van anar pagant de ŵanera irregular, i deixant part del lloguer al
descobert, sense Ĩer-lo eĨecƟu, Įns Ƌue va arribar el ŵoŵent, Ƌue va deixar de pagarlo totalŵent.
Com reacciones un cop comencen a sumar-se mesos d’impagaments͍
Doncs a parƟr del ŵoŵent en Ƌue es van acuŵulant endarreriŵents en el pagaŵent
del lloguer, vaig intentar solucionar el probleŵa Ƌue cada vegada es Ĩeia ŵĠs gros i
vaig intentar posar-ŵe en contacte aŵb ella, per establir-Śi una negociació.
Contactes amb els llogaters͍ Els hi fas algun oferiment perƋuğ abandonin la teva propietat͍

Sí, tal coŵ t͛Śe coŵentat abans, eŵ poso en contacte aŵb ella, i li coŵunico de
ŵanera oĮcial, tal i coŵ estableix la regulació i obligació de la part propietăria, Ƌue en
tres ŵesos s͛acaba el contracte de lloguer i Ƌue no renovareŵ el contracte de lloguer.
CerƋues assessorament jurídic per intentar solucionar aƋuesta situació͍ Quan
interposes una ordre de desnonament͍
Sí, veient la suŵa dels ŵesos d͛iŵpagaŵents acuŵulats, la seva negaƟva a parlar-ne, i
un cop veig Ƌue s͛acaba el contracte de lloguer i Ƌue ella tot i el reƋueriŵent oĮcial Ĩet
per nosaltres no abandona l͛Śabitatge, Ɵnc clar Ƌue no tĠ cap voluntat de deixar
voluntăriaŵent el nostre pis.
Quan triga la jusơcia a fer-te cas i Ɵrar endavant el procés judicial͍
Des Ƌue vaig interposar la deŵanda de desnonaŵent i Ƌue va coŵençar a Ĩuncionar
l͛aparell judicial van passar aproxiŵadaŵent uns sis ŵesos, ŵĠs o ŵenys.
Els llogaters accepten els terminis Ƌue els imposen des dels jutjats͍
No Ɵnc constăncia d͛això, però veient els seu coŵportaŵent durant tot el procĠs Ġs
evident Ƌue no tenien cap intenció d͛acceptar res Ƌue els Śi Ĩos dictat des dels jutjats.

Vas paƟr amenaces per part dels llogaters͍
D͛alguna ŵanera si, ŵ͛enviaven ăudios per telğĨon, i eŵ trucaven de ŵanera
conƟnuada, a ŵĠs si ens creuăveŵ pel carrer, eŵ desaĮava aŵb la ŵirada.
Com t’ha afectat a la teva vida personal la situació viscuda͍
Molt negaƟvaŵent, els ŵateixos veïns ŵ͛explicaven el Ƌue conƟnuaven Ĩent a
l͛Śabitatge, coŵ es burlava del ŵeu ŵarit i de ŵi, i et Ĩa ŵolta răbia perƋuğ no pots Ĩer
res i seŵbla Ƌue la llei els eŵpara en la seva acƟtud.  ŵĠs, econòŵicaŵent ŵ͛estă
aĨectant ŵolt, perƋuğ esteŵ pagant Śipoteca sense Śaver rebut un euro, i a ŵĠs, Śeŵ
Śagut de Ĩer una gran despesa per reĨorŵar i desinĨectar el pis, sense cap Ɵpus
d͛ajuda.
Cent anys al servei dels propietaris
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8. SOS Propietaris - El malson d’un contracte de lloguer
Quina opinió tens de la jusơcia respecte als processos de desnonament͍

És una vergonya, tenint en coŵpte Ƌue per una Ĩaŵília Śuŵil Ƌue soŵ el ŵeu ŵarit i
jo, aƋuest Ɵpus de probleŵa gairebĠ ens arruïna, sabent Ƌue cada dia Ƌue passa el
deute va creixent. No crec Ƌue aƋuest teŵps d͛espera serveixi per solucionar res, Ƌuan
algú no tĠ intenció de pagar, i per tant es Ĩa incoŵprensible tants anys d͛Śabitatge
graƟs per algú Ƌue actua així, ŵentre nosaltres Śeŵ de pagar Śipoteca, despeses
d͛escales, etc...
Tens por de tornar a llogar͍
Sí, la veritat Ƌue una situació coŵ la viscuda, et ŵarca ŵolt i la por existeix.
Quin consell li donaries a algú Ƌue hagi de llogar en breu͍
Que Ɵngui un avalador al contracte. Que Ɵnguin una assegurança jurídica
d͛iŵpagaŵent perƋuğ els trăŵits judicials són ŵolt cars per poder recuperar el teu
Śabitatge. ixò sí, Ƌue contracƟn una assegurança d͛Śabitatge, però coŵpte! Ƌue
indiƋuin claraŵent Ƌue el pis es desƟna a lloguer si no Ɵndran probleŵes perƋuğ
l͛indeŵnitzin si els Śi generen danys, robatoris, deutes de subŵinistraŵent, etc... I per
desgrăcia, no cal ser ingenu i creure Ƌue de ŵanera ŵolt răpida es posaran al dia,
perƋuğ desprĠs del ŵeu cas, Ɵnc ŵŽůƚƐ dubtes ͕ŝů͛ĂǀĂůůůŽŐƵĞƌƚĠƵŶĂĐŽďĞƌƚƵƌĂƉĞƟƚĂ͘
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Els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la
ŵĞŝƚĂƚĚĞůůůŽŐƵĞƌŵĞŶƚƌĞĚƵƌŝŶůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƐĂŶŝƚăƌŝĞƐ
La situació de crisi sanităria provocada per la Covid-19 viu la seva segona onada, i de
retruc la seva aĨectació a la societat, i per tant, a les acƟvitats econòŵiƋues i als locals
de negoci Ƌue veuen perillar la seva conƟnuïtat per la ŵanca d'ingressos per l'obligació
de tancar els seus negocis durant les restriccions ordenades per les autoritats
sanităries. n aƋuest senƟt, el 'overn catală va publicar un decret 2Ϭ el passat 22
d'aƋuest d'octubre al DO'C, Ƌue eŵplaça als propietaris i llogaters a establir noves
condicions, en el terŵini d'un ŵes, donades les circuŵstăncies extraordinăries,
sobretot reĨerent a la renda ŵensual pactada tenint en coŵpte les aĨectacions per les
restriccions en els seus negocis, però en el cas Ƌue això no s'aconsegueixin aƋuests
acords la reducció obligatòria seră del 5Ϭй respecte a allò Ƌue Śi Śagi acordat en el
contracte de lloguer.
Cobertura legal a l’aire
Un decret Ƌue s'Śa reconegut pel ŵateix 'overn catală, Ƌue pot ser recorreguda coŵ a
una norŵa anƟconsƟtucional pel 'overn espanyol, i per aƋuest ŵoƟu Śan inĨorŵat de
la voluntat d'incorporar-Śi la clăusula 'rebus sic stanƟbus' existent en l'ordenaŵent
jurídic, per intentar donar cobertura legal a aƋuesta decisió, i perŵet instar a la revisió
de les obligacions Ƌue eŵanen d'un contracte o acord Ƌuan aƋuestes es converteixen
en inassolibles i iŵpossibles de saƟsĨer a conseƋüğncia d'un canvi sobtat, iŵprevisible i
radical de les circuŵstăncies.

ĂƌƐŝͬŽƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕
ĐĞŶƚƌĞƐĚ͛ĞƐƚğƟĐĂ͕
sales de joc,
ŐŝŵŶĂƐŽƐ͕
ůƵĚŽƚĞƋƵĞƐ͘
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