idea insensata que els seus súbdits paguessin una taxa en funció del nombre de finestres de
casa seva. Dit i fet. La conseqüència va ser calamitosa,
una època literalment de tenebres, ja que les famílies més humils van tapiar tantes finestres
com
poder.2019
D’un segle més
27van
Junio,
tard, època georgiana, és una al-

L

a regulació de lloguers
impulsada per la Generalitat ha generat
un rebuig unànime
per part del Sindicat de Llogaters, dels ajuntaments més
afectats per la pujada dels lloguers i dels diferents partits
que conformen el Parlament.
Aquesta resposta contrasta
amb l’ampli recolzament que
va rebre la llei contra l’emergència habitacional, llei

contrari del que pretenen.
PAÍS:
España
¿Aquest era
el cas del
decret nonat per al control del preu dels
PÁGINAS:
lloguers? Sembla
que sí. 4-5
El decret ha arribat al ParlaTARIFA: 5624 €
ment ferit de mort, no només
per falta de
recolzaments,
sinóÁREA:
298 CM²
perquè les lectures crítiques que
se’n van fer quan a mitja campanya electoral el Govern el va

lloguers estan pujant per sota
pugessin més, i per
a
FRECUENCIA:
del 10%.Diario
En certa manera, el demés inri prenia com
cret hauria sigut una invitació
O.J.D.: 66307
a referència els preus
obscena als propietaris immobiliaris a no aixecar el peu de l’acde l’actual bombolla
E.G.M.: 361000
celerador. Un gran absurd.

28%
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Necessitem mesures
valentes i efectives

Ha sigutDEL
estrany
(per no busSECCIÓN: TEMA
DIA
car altres adjectius) assistir a la
intervenció de la consellera Ester Capella, defensora del de-

24/2015. Una llei que per primera vegada corresponsabilitza els
grans propietaris a aportar solucions a la crisi habitacional.
La clau de l’èxit va ser el lideratge ciutadà, exercit per unes
entitats expertes en la lluita
pel dret a la vivenda, que van
aconseguir arrossegar els partits per aprovar un text, ambiciós i efectiu, que molts d’ells
mai s’haurien imaginat que recolzarien, votant-hi a favor.

1.320 euros. Ni Guillem II es va
atrevir a tant.
El decret tenia altres (per dirho sense insultar) excentricitats. No només no convidava a
un descens dels preus o, com a
mínim i el que és el mateix, que
guardin una proporció amb els
salaris, sinó que a més donava
carta blanca als fons d’inversió

3 Un decret de lloguers que no

funciona. Malgrat el sobreesforç
econòmic que ja fan les famílies
arrendatàries, la proposta del
Govern consisteix a permetre
nous increments de fins a un
15% sobre els preus actuals. A
més, les famílies que volen continuar vivint al mateix pis queden fora de la regulació. En el
cas dels pisos nous i les finques
sotmeses a grans rehabilitacions, impulsades normalment

rendes immobiliàries, i en
aquest sentit no està de més recordar la reflexió sàvia de l’economista canadenc Pierre-Yves
Gómez: «Ser rendista és beneficiar-se de la riquesa creada
sense sentir-se obligat a participar en l’esforç productiu». És
un bon epitafi per aquest de27nonat.
Junio,
cret
H 2019

qualificar de «decret farsa» la
mesura, al considerar que no
PAÍS: España
regularia els preus, sinó que
«animariaPÁGINAS:
que continuessin
4-5
pujant», segons va fer públic en
un comunicat.
El seu5624
model €
no
TARIFA:
és el de Justícia, sinó que s’acosÁREA:
298
ta més al de
Berlín,
queCM²
acabade congelar els lloguers en els
pròxims cinc anys.

per grans propietaris o fons
d’inversió, els lloguers podrien
incrementar-se fins a un 20%.
Una altra carència important és
no preveure cap procediment
efectiu per sancionar incompliments de la llei. És per tot això
que el Sindicat de Llogaters va
qualificar la norma com a «decret farsa».

decret fet de pressa i malament.
Impulsat per una conselleria
d’ERC en la recta final de la campanya de les municipals, sense
comptar ni amb les entitats i els
moviments socials que fa anys
que lideren la lluita pel dret a la
vivenda a Catalunya ni tampoc
amb els ajuntaments, tot i que
siguin les institucions que haurien d’aplicar la norma. El contingut del text deixa al descobert el que desgraciadament

3 ¿I llavors? ¿Què perseguia re-

alment el decret? Es tracta d’un

28%
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Per motius i interessos, en molt sentits contraFRECUENCIA: Diario
posats, l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) tamO.J.D.: 66307
bé va aplaudir que l’oposició
hagi tombat el decret. «ConsiE.G.M.: 361000
derem que el decret envaïa
SECCIÓN:competències
TEMA DEL
de DIA
l’Estat, de manera que hauria pogut acabar
recorregut al Tribunal Consti-

flació de la vivenda a la de compra. Per això, Torrent insta el
Govern a desenvolupar el parc
de vivenda pública de protecció
oficial per augmentar l’oferta a
preus continguts i no afectar
l’activitat dels promotors. «En
l’àrea metropolitana hi ha marge per a 70.000 noves vivendes»,
va assenyalar. H

nals tancaven acords per superar
la contenció de rendes apostant,
temporalment, per mantenir els
preus dels lloguers allà on han arribat al límit. És més, totes dues
estableixen l’obligació d’abaixar
preus quan són clarament abusius i introdueixen fortes sancions en cas d’incompliment.
A Catalunya també tenim experiència a l’hora d’impulsar regulacions agosarades que ataquen l’especulació, com ara la

llei pel dret a la vivenda de Catalunya del 2007 i la mesura aprovada a Barcelona que obliga a dedicar un 30% de les noves promocions i grans rehabilitacions
a vivenda protegida. Per acabar
amb els lloguers abusius, necessitem polítiques valentes que escoltin les persones, entitats i administracions més afectades i incorporar les mesures més avançades que tenen lloc als països
del nostre entorn. H

sembla evident: no es pretenia
resoldre un problema; es pretenia incidir en la campanya de
les municipals.
3 Lideratge ciutadà per punxar la

bombolla. És evident que els
ajuntaments necessitem noves
eines legals, valentes i efectives,
que estiguin a l’altura de la situació. Fa només dues setmanes, a
Berlín i a Nova York, grups polítics progressistes i entitats veï-

