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Aturada del lloguer de pisos
en espera dels efectes de la llei
œLes disposicions del decret del Govern œLa pujada dels preus de compra dispara
tardaran mesos a aplicar-se
la demanda d’arrendament ECONOMIA 50 i 51
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En diuen alpinisme. Uns 200 turistes d’alt nivell adquisitiu, agafats a una barana, endollats a l’oxigen i assistits pels
seus xerpes personals, es disposen a coronar l’Everest, on aquest any ja han mort cinc persones. TENDÈNCIES 28

La revolta dels ‘tories’ contra
el nou pla del Brexit posa
May a la corda fluixa
 Els britànics van anar ahir a les urnes en unes eleccions
europees que esperaven no haver d’arribar a celebrar
Theresa May podria viure les últimes hores al número 10 de Downing Street. L’última iniciativa de

provar de fer aprovar el seu projecte de Brexit –oferint concessions a l’oposició– ha revoltat el seu

trar-la. Mentrestant, els britànics
van anar ahir a votar en unes eleccions europees que ja no s’espera-

h

«z( (0n

ǖȅ

͋̈́̈́̈́͠

La Apuesta Deportiva q

50 LA VANGUARDIA

24 Mayo, 2019

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,50-51

O.J.D.: 100801

DIVENDRES, 24 MAIG 2019

Economia

TARIFA: 44979 €

E.G.M.: 553000

ÁREA: 1599 CM² - 141%

SECCIÓN: ECONOMIA

Tensió al mercat de l’habitatge

ÀLEX GARCIA

Oferta de pisos de lloguer en una agència immobiliària a Barcelona

El decret del Govern frena les
operacions del mercat del lloguer
El sector denuncia el desconcert i les incertes expectatives dels llogaters
ROSA SALVADOR
Barcelona

El Diari Oficial de la Generalitat
(DOGC) va publicar ahir un decret llei de mesures urgents per
contenir el preu del lloguer, que
entrarà avui en vigor. El decret
ha nascut orfe de suports: rebutjat pels professionals immobiliaris que consideren que acabarà
reduint l’oferta de lloguer, i apujant per tant al final els preus, és
rebutjat amb igual energia entre
els suposats beneficiaris de la
mesura, com el Sindicat de Llogaters i la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH), que consideren que avala l’especulació
immobiliària.
L’únic que de moment queda
clar és que ha frenat l’activitat al
mercat del lloguer: moltes operacions que s’havien d’haver

signat en els últims dies s’han
aturat, pel desig dels llogaters
d’esperar a l’entrada en vigor del
decret per si efectivament dona
lloc a una baixada de rendes i
per si poden evitar que se’ls apliqui l’actualització de rendes segons l’IPC. I això malgrat que
encara falten setmanes perquè
les disposicions del decret puguin dur-se a la pràctica.
El decret llei, presentat dimecres per la consellera de Justícia, Ester Capella, i el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, afectarà només els nous
contractes i no immediatament:
requereix primer que la Conselleria de Territori qualifiqui un
municipi o els seus barris com a
“zones de mercat d’habitatge
tens” a efectes de mercat immobiliari o, al municipi de Barcelona, que ho faci l’Ajuntament.

Un índex i moltes excepcions
El decret del Govern obliga

a fixar la renda dels nous
contractes segons l’índex de
referència de lloguers que
elabora la Generalitat. L’índex, segons critiquen els
empresaris, només recull
superfície i eficiència energètica, no afina l’antiguitat,
l’altura ni l’adreça de l’immoble, i no valora elements com
pàrquings o mobles, malgrat
que teòricament els recull.
Per tot això, la norma dona
flexibilitat a propietari i
llogater per fixar al contracte el valor que consideren de
referència. El preu, a més,
pot superar-se en un 10%

si les parts consideren que
l’habitatge reuneix requisits
per fer-ho, en un 5% addicional si té elements excepcionals, que el decret no detalla, encara que segons el Govern serien per exemple piscines o zones enjardinades.
La pujada respecte a l’índex
pot ser del 20% si l’habitatge
és nou o rehabilitat. Els habitatges que tinguin més de 150
m2 de superfície no tenen
limitació de renda. I, finalment, no hi ha multes, tot
i que els llogaters poden
reclamar al propietari els
diners que paguin de més,
i amb interessos.

El mateix decret fixa que ha
de justificar-se la declaració
amb una memòria explicativa, i
un informe dels ajuntaments
afectats, que a més hauran d’observar els tràmits de consulta,
audiència i informació pública
previstos en la normativa.
Fa dies que els administradors
de finques responen a les consultes dels seus clients, segons
van reconèixer fonts del Col·legi
d’Administradors de Finques de
Barcelona. Segons un portaveu
del col·legi, la mesura ha agreujat la situació iniciada amb la reforma de la LAU.
“Els professionals del sector
immobiliari ja fa mesos que pateixen una aturada de les operacions de lloguer, a causa del
desconcert i les incertes expectatives tant dels propietaris
com dels llogaters”.
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L’ALÇA DEL PREU
DEL LLOGUER AFECTA
TOTES LES CAPITALS

Guifré Homedes, director
general de Finques Amat, va
explicar que “la mesura no ha
tingut tant d’impacte com els
canvis de la LAU, que van parar
moltes operacions, perquè realment només s’aplicarà a mitjà
termini. Però indubtablement
genera dubtes i molta incertesa”.
la societat immobiliària Ollé
Bertran, dirigida per Joan Ollé,
el president de l’Associació de
Professionals Immobiliaris, assegura que els possibles llogaters “es poden trobar en aquests
moments influïts per tots els
missatges que reben dels mitjans de comunicació, com si ja
fos d’obligat compliment tota la
normativa que fins i tot poden
mal interpretar sense mala intenció”. La firma reconeix la necessitat de convèncer alguns
possibles interessats “que endarrereixen la seva decisió pels
cants de sirena que els estan arribant”.
Els diferents professionals
immobiliaris van coincidir a reclamar que l’Administració assumeixi la seva responsabilitat
MESOS D ’IMPASSE

Falten llargs tràmits
administratius perquè
les disposicions
puguin aplicar-se
HABITATGES ASSEQUIBLES

Els professionals diuen
que només si hi ha nous
habitatges assequibles
baixaran les rendes
per solucionar els problemes
d’accés a l’habitatge, i no esperi
que ho facin els propietaris, en
un 90% particulars.
Així, l’Associació de Promotors APCE va destacar que “en
comptes de traslladar la responsabilitat del sector públic al privat, s’ha de fer un gran pacte per
l’habitatge i l’urbanisme que inclogui totes les administracions
públiques, tots els partits polítics i agents implicats per desenvolupar un parc immobiliari de
lloguer assequible amb col·laboració público-privada”.
Als antípodes hi ha el rebuig
de la mesura per part d’organitzacions socials. El Sindicat de
Llogaters el va qualificar de “decret farsa” perquè “a diferència
del que es diu, no regularà els
preus. I el que és pitjor, anima
que continuïn pujant”, ja que “el
preu es pot apujar un 10% o un
15% respecte a l’índex oficial,
que ja recull uns preus de bombolla, cosa que convida a alimentar-la més”. Segons la PAH,
el decret “és més un titular de
campanya que una mesura efectiva per posar fi a la bombolla
dels lloguers”.
Tant professionals com associacions veïnals, així com la
CUP, van coincidir a lamentar
que el decret s’hagi aprovat sense un procés de diàleg i negociació amb els afectats.
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La pitjor, Palma

La millor, Jaén

Barcelona, sense fre

Altres capitals

Segons Idealista, els lloguers de Palma han pujat
un 46,2% en els últims
quatre anys

A la ciutat andalusa, els preus
només han pujat un 4,4% en
quatre anys, segons Idealista

Els preus, ja molt alts a Barcelona,
són dels que més han pujat en el
període: un 34,2%, la sisena alça
més gran d’una capital de província

Tarragona, 20,4%; Girona, 16,6%; i Lleida,
11,8%, han registrat
fortes alces en quatre anys

La meitat de
les noves llars
arrenden pis
Unes 670.000 noves famílies han
renunciat a la propietat des del 2008
R. SALVADOR Barcelona

Els alts preus i el rigor de la banca
en la concessió d’hipoteques fa preveure a la consultora que el mercat residencial s’estabilitzarà en els propers
anys. “Les perspectives per al 2019 i
2020 no suggereixen tensió en els
preus ni increments substancials de la
demanda. El mercat sembla haver arribat a un punt d’equilibri superant
els excessos registrats en l’últim cicle”, va assenyalar.
Segons les dades que va publicar
ahir el ministeri de Foment, en el primer trimestre el preu de l’habitatge
ha pujat un 4,4% interanual, fins als

El 52% de les noves llars que s’han format a Espanya des que va esclatar la
crisi econòmica el 2008 han accedit a
l’habitatge a través del lloguer, segons
va explicar ahir la consultora CBRE.
La consultora reconeix que l’alt preu
de l’habitatge, i les dificultats per accedir a finançament bancari, són els
principals factors que empenyen unes
70.000 famílies cada any a incorporar-se al mercat del lloguer.
“El creixement dels preus ha empitjorat les condicions d’accessibilitat. Malgrat la moderació dels tipus
d’interès, la ràtio d’esforç hipotecari respecte als ingressos familiars se situa a l’entorn del 33%, cosa que
dificulta la compra
d’habitatge per als joves i les llars amb rendes més baixes” reconeix l’informe, presentat ahir per Álvaro
Martín Guerrero, responsable d’investigació de mercat de la
consultora. L’enduriment de les taxes d’esforç és més intens a les
grans ciutats, on més
han pujat els preus
tant de compra com
de lloguer, però on es
concentra la demanda, la qual cosa ha fet
que segons CBRE a
Madrid i Barcelona les
rendes hagin pujat entorn del 36% entre el
KIM MANRESA
2014 i el 2018.
Tot i això, “si bé el La majoria de propietaris són particulars i famílies
creixement de la demanda de lloguer ha estat fortament INVERSIONS MASSIVES
condicionat per la crisi, la millora
econòmica en els últims anys no ha Socimis i fons dupliquen
suposat un retrocés en el lloguer, cosa la inversió en habitatge,
que indica un canvi social en com es
percep”, segons el parer de Martín fins als 900 milions
Guerrero.
L’augment de les rendes i la fortale- 1.636,3 euros/m2. L’habitatge, va assesa de la demanda ha portat els fons i nyalar el ministeri, encadena setze
les socimis a entrar en aquest mercat, trimestres consecutius de pujades,
que tradicionalment estava en mans però encara és un 22,1% més barat que
de propietaris particulars o d’inver- en el primer trimestre del 2008, quan
sors a llarg termini com ara mútues o es va arribar al cim de la bombolla.
caixes d’estalvis. En canvi, assenyala
CBRE destaca tanmateix que als
l’informe, l’any passat fons i socimis mercats més dinàmics els preus i l’acvan duplicar la seva inversió en la tivitat, per bé que creixen, ho fan a un
compra d’habitatges per posar-los de ritme menor que l’any passat. Segons
lloguer, fins a situar-la l’any passat en el seu parer, “l’enduriment de les con900 milions d’euros. “Aquest impuls dicions d’accessibilitat per als col·lecdel mercat d’inversió residencial es tius més vulnerables podria corregirdeu, en part, a l’escassetat de l’oferta se amb polítiques més actives com per
d’habitatge de lloguer, i al fet que ara exemple l’explotació dels parcs púofereix rendibilitats brutes que blics de sòl a través de col·laboracions
s’acosten al 4%”, diu la companyia.
publicoprivades”.

Josep Oliver

De malastrucs
i probabilitats

E

n l’àmbit econòmic sempre hi ha
sorpreses. I, aquests dies, la veritat és
que els exemples es multipliquen: en
el conflicte sinoamericà, elevació
d’aranzels als EUA fins al 25% per a 200.000
milions de dòlars d’importacions xineses i amenaces per a 300.000 milions més; resposta de
Pequín, amb càrregues fiscals sobre 60.000 milions de compres procedents dels EUA; ordre
executiva de Trump que situa Huawei a l’Entity
List,eldirectorid’empresesestrangeresqualificadesdeperilloses;decisiódeGoogledetallarel
subministrament del seu sistema operatiu al gegantxinès;o,finalment,indicacionssobreelrisc
que comporta per als EUA que un 80% de les
terres rares, crítiques per a la indústria tecnològica, s’extreguin al país asiàtic. Per si amb això
no n’hi hagués prou, afegeixin les amenaces
americanes sobre el Nord Stream-2, l’oleoducte
que duplicarà la capacitat d’exportació de gas
rus; el perill que es descontroli la situació a
l’Iran; els riscos de l’auge de la ultradreta en les
eleccions europees; o la creixent possibilitat
que un hard brexiter com Boris Johnson agafi el
comandament a la Gran Bretanya.
El lector em perdonarà per aquesta llista tan
depriment.Peròencaraquesónamenacesreals,
les probabilitats que es materialitzin són menys
clares. En l’àmbit sinoamericà, s’ha de veure
com acabarà avui aquesta etapa de l’inacabat
conflicte per la supremacia. Quant al xoc EUARússia, tampoc no sembla que la sang hagi d’arribar al riu. I el mateix suggereixen les tensions
amb l’Iran, les eleccions europees o el Brexit.
Però l’existència d’aquests riscos té la virtut de
mostrar que la situació econòmica pot empitjorar, i molt. Encara que pugui deteriorar-se no

Si s’afirma que la crisi ja està
arribant, cal demostrar-ho amb
fets, i avui aquesta evidència
brilla per la seva absència
implica que hagi de fer-ho. Per això, que des
d’elevats creixements s’hagi iniciat una moderada desacceleració no es dedueix l’emergència
d’una nova recessió.
Quan es tracta d’avaluar què ens espera s’ha
de considerar, junt amb l’enduriment de l’horitzógeopolíticexterior,lesnostresfortalesesidebilitats. Això és el que fa l’OCDE, que prediu
que, malgrat les tensions globals, Espanya hauria de créixer un 2,2% i un 1,9% el 2019 i el 2020.
Atesa la desacceleració exterior, aquest acompliment reflecteix l’impuls de l’ocupació i de les
millores salarials (entre elles, el salari mínim)
sobre el consum i la inversió. Exempts de problemes? No. L’OCDE avisa que podrien frenarnos noves tensions polítiques o un més intens
deteriorament exterior.
Qualsevol previsió expressa un balanç entre
riscos potencials; per sort per a nosaltres, l’estabilitat que genera el BCE apunta que avui l’equilibri es troba en l’augment del PIB del 2% que
postula l’OCDE. És cert que els malastrucs que
desitgen que les coses empitjorin sempre trobaran arguments per justificar-se. Però cal ser exigents amb els postulats atrevits: si s’afirma que
la crisi ja està arribant, cal demostrar-ho amb
fets. I, ara com ara, aquesta evidència brilla per
la seva absència.

