
Acord de Junta de Portaveus per a exigir al Govern del President Pedro 

Sánchez l’aprovació immediata de la regulació dels preus abusius dels 

lloguers d’habitatges. 

 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, d’acord amb allò 

que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 

Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El passat 14 de desembre el Consejo de Ministros va aprovar per decret modificar la “Ley de 

Arrendamientos Urbanos”.  Una reforma que fa temps venim demanant alguns partits i alguns 

Ajuntament, conjuntament amb els Sindicats de Llogaters i Llogateres i la PAH. Una reforma que 

no s’entendria sense la mobilització i pressió de les persones afectades. No obstant el que 

l’executiu recull al Decret com a “medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y 

favorecer el alquiler asequible” són canvis totalment insuficients, que ens fan sospitar, tal i com 

ha sortit publicat en alguns mitjans, que el govern està cedint a les pressions dels lobbies 

immobiliaris que són els que han dissenyat la política d’habitatge en els últims 30 anys. L’acord 

de pressupostos entre el PSOE i UP-ECP-EnMarea  incorporava el control de preus en els lloguers 

d’habitatges, el punt número 3 d’aquest acord estableix que es donarà als Ajuntaments la 

facultat de poder intervenir els preus del mercat de lloguers especialment tensionats, una eina 

de la que esperaven disposar ja alguns Ajuntaments.  

La reacció i les amenaces inacceptables llençades, especialment per Blackstone i altres fons 

voltors, davant la possibilitat d’aquesta intervenció municipal va ser immediata.   Blackstone, 

que amb més de 23.000 milions és el major inversor d’Espanya, va arribar a advertir en públic el 

passat mes de novembre a la ministra Nadia Calviño sobre una retirada de inversions si 

s’aprovava el control de preus. Directius d’aquest sector reconeixen que van portar els seus 

arguments i advertiments davant de la Secretaría de Vivienda dirigida per Helena Beunza a 

Foment, “tan lluny com van poder”, i es van topar amb la resposta de que qualsevol modificació 

al esborrall de decret superava ja el nivell tècnic i “exigia contactes polítics”. 

Davant d’aquestes pressions, no deixa de ser lamentable que la regulació dels preus dels 

lloguers, amb la que el govern tenia un tènue compromís des de la signatura de l’acord de 

pressupostos generals, sigui sens dubte la gran absent del decret aprovat el 14 de desembre pel 

govern. Resulta injustificable, tant sota criteris tècnics com polítics, que aquesta qüestió quedi 

posposada fins al proper any, en un context d’emergència habitacional imputable a una 

bombolla dels lloguers causada políticament. És per això que resulta urgent e imprescindible 

que aquest govern apliqui mesures contundents per a revertir-la. La bombolla de lloguer que 

ens ofega no admet ni parxes ni tancaments en fals, no hi ha mitges tintes o s’està del costat de 

la ciutadania o del fons voltors. 



La situació a la nostra ciutat respecte a l’accés a l’habitatge requereix d’aquest tipus de mesures 

correctores valentes, només cal recordar que tenim entre 12.000 i 15.000 habitatges buits i que 

comptem amb un parc públic de lloguer que ronda l’1,2% (957), però que dista del que seria 

desitjable, i que tenen a altres ciutats europees com Viena, Berlín o París. Pel que fa al parc total 

d’habitatges de la nostra ciutat, el 82,3% dels habitatges són en règim de compra i només un 

11,5% en règim de lloguer. 

Per altra banda tenim 3.655 terrassencs inscrits per accedir a un habitatge protegit al 2016, quan 

al 2012 eren 2.996. I pel que fa a la Taula d’Emergència tenim 94 sol.licituts en esperar d’entrar 

a la Taula d’emergència o aprovades i en espera d’habitatge, el que equival a 368 persones, de 

les que 181 són menors. 

En l’actualitat, estem vivint una bombolla especulativa sobre els preus del lloguer. Només en els 

últims any, el preu mig del lloguer a la ciutat ha augmentat de mitjana un 7,8% (segons dades 

de la cambra de la propietat), havent-hi barris on la pujada és superior. Altres dades, en aquest 

cas de de Enalquiler.com, ens diuen que al 2018 els lloguers han pujat un 11,4%, i que el lloguer 

mig a Terrassa a passat de 773€/mes al juliol de 2018, a 861€/mes al desembre de 2018. El 

desmesurat increment dels preus de lloguer a la ciutat de Barcelona ha fet que molta gent 

busqui pis a altres poblacions de l’àrea metropolitana cercant preus més barats. Això ha estès la 

demanda com una taca d’oli des de la capital cap a les poblacions del voltant i fa que els preus 

pugin ara en aquestes localitats, en una lògica perversa similar a la que va causar la bombolla 

immobiliària recent. 

 

Per tots aquests motius, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa 

l’adopció dels següents acord: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Demanar al govern del President Pedro Sánchez la retirada del “real decreto ley de 

medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” i elaborar un de nou que contempli les 

mesures relatives a la limitació dels preus dels lloguers. 

Segon.- Que l’alcalde de Terrassa el Sr. Alfedro Vega, en nom de l’Ajuntament de Terrassa, adreci 

una carta al President del Govern manifestant el seu malestar per la retirada de la regulació dels 

preus abusius dels lloguers fruit de la pressió dels fons voltors i que manifesti que Terrassa es 

suma a la petició d’altres Ajuntaments per tenir la possibilitat de poder intervenir els preus del 

mercat de lloguers, com a ciutat especialment tensionada. Per tant, traslladar que a Terrassa 

necessitem urgentment aquesta eina per lluitar contra la bombolla de lloguers i garantir el dret 

a un habitatge. 

Tercer.- Comunicar aquests acords al govern d’Espanya i als grups parlamentaris del Congrés 

dels Diputats. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


