
 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i 
aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ SOBRE EL CONTROL DE PREUS DE LLOGUERS ABUSIUS, GARANTIES 
PER A PERSONES ARRENDATÀRIES I PETITS PROPIETARIS/ES 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'especulació en el preu dels lloguers és una realitat que sofreixen actualment 
centenars de ciutats a Europa i també a Espanya. Segons dades del Banc d'Espanya, els 
lloguers han augmentat un 50% en els últims deu anys a nivell nacional, una pujada 
significativa sobretot en grans ciutats com Madrid, Barcelona o València i en diversos 
enclavaments del turisme com les Illes Balears o les Illes Canàries. En paral·lel, els salaris 
no han seguit la mateixa senda i la precarietat és la tònica general en el mercat laboral 
espanyol. L'OCDE assenyala que el 24,7% de les llars tenia una despesa en habitatge de 
lloguer superior al 40% dels seus ingressos nets en 2014, enfront del 13,1% registrat en 
la mitjana de l'OCDE, per la qual cosa aquesta proporció haurà augmentat amb 
l'escalada de preus actual. A Pollença, la gran presència d’habitatges dedicats al lloguer 
turístic (22,27% sobre el total del parc residencial), distorsiona també el mercat de 
l’habitatge, augmentant-ne el preu (tant de venda com de lloguer) 1 

Segons dades d'Eurostat, a Espanya al voltant de quatre de cada deu persones que 
viuen de lloguer destinen més del 40% dels ingressos familiars al pagament del lloguer, 
un dels índexs més alts de tota la Unió Europea (UE), solament superat per Grècia i 
Lituània. Dedicar més del 40% de la renda familiar al pagament de l'habitatge és 
considerat per la UE com un càrrec excessiu per a l'economia d'una llar. 

Existeixen centenars de famílies obligades a buscar un altre pis amb preus inassumibles 
i amb el risc de ser expulsades de les seves cases perquè no poden pagar el lloguer. 
Però no sols són expulsades dels seus habitatges, sinó també dels seus barris, que 
perden a les seves veïnes i es transformen així en aparadors per al turisme o en zones 
residencials només per a persones amb alt poder adquisitiu, el que es diu gentrificació.  

Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies a Espanya 
es tornen a enfrontar a problemes econòmics, aquesta vegada derivats d'una 
pandèmia mundial provocada pel virus de la Covid-19. Una vegada més, les famílies 
del nostre país han de fer un major esforç econòmic per a gaudir d'un habitatge. La 

 
1 https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-mercat-
habitatge-balears_0_2583941773.html 



 

política de no intervenció pública sobre el mercat de l'habitatge ha generat una 
tendència alcista dels preus i una crisi d'accessibilitat a aquest bé que ha provocat 
l'expulsió dels sectors de la població amb menys recursos. 

La crisi del coronavirus i el seu impacte sobre el mercat immobiliari ha de servir per a 
reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat recollit en 
l'article 47 de la Constitució Espanyola i també per a revertir les polítiques de 
mercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en el qual l'habitatge compleixi la seva 
funció social i no sigui mera mercaderia o un actiu objecte d'especulació. És, ara, quan 
se'ns presenta l'oportunitat d'articular un veritable sistema públic d'habitatge. 

Mancant xifres oficials més actualitzades, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 
en 2011 hi havia 3,5 milions d'habitatges buits. No obstant això, avui dia el parc públic 
d'habitatge en lloguer no aconsegueix el 1,5% del total del parc d'habitatges segons 
dades de l'INE i Housing Europe; molt per sota dels percentatges d'Holanda (32%), 
Àustria (23%) o França (17%). Espanya compta amb un dels percentatges d'habitatge 
social més baixos de la Unió Europea, un 1,1% només superat per Grècia i lluny d'uns 
altres com Holanda (32%), Àustria (23%), el Regne Unit (18%) o França (17%). A més, 
Espanya acumula el 30% dels habitatges buits d'Europa (més de 3,4 milions 
d'habitatges). 

Considerant que Espanya té un parc total d'habitatges de 25 milions, si volem un parc 
públic d'habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a mínim, d'un 
10%, necessitem 2,5 milions d'habitatges que el conformin. L'habitatge és un bé de 
primera necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les institucions 
públiques per sobre de qualsevol altra consideració. 

Malgrat les mesures d'urgència preses fins ara pel Govern d'Espanya amb relació a les 
rendes de lloguer, dirigides a esmorteir l'impacte de la crisi sanitària sobre els 
arrendataris en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen 
reformes estructurals en matèria de regulació de l'accés a l'habitatge, encaminades a 
considerar-la com un bé de primera necessitat abans que, com una inversió, en línia 
amb el mandat contingut en l'article 47 de la Constitució Espanyola. Igual que en la crisi 
de 2008, ens trobem davant un mercat especulatiu, amb forta presència de capitals 
d'inversió internacionals, que fa previsible l'enfonsament dels preus i que pot generar 
noves oportunitats per a la intervenció de fons voltors oportunistes que sobrevolen el 
mercat espanyol. 

La legislació i polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avanços. En 
concret, l'última modificació legal efectuada mitjançant el Reial decret llei 7/2019, de 
mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, constitueix una resposta a les 
demandes de centenars de col·lectius socials i associacions de veïns que estaven sent 
sufocats per la reforma legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013, de 4 de 
juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, que 
suposava la precarització absoluta de les persones inquilines. 



 

Sota el nou Reial decret llei 7/2019 es va aconseguir millorar la certitud i seguretat 
jurídica dels arrendataris mitjançant l'ampliació de la pròrroga obligatòria dels 
contractes d'arrendament de 3 a cinc 5 anys en cas que l'arrendador sigui una persona 
física i a 7 anys en cas que sigui una persona jurídica. A més, es va ampliar la pròrroga 
tàcita d'un a tres anys i es va prolongar el termini de preavís per a trencar el contracte 
d'arrendament, havent d'informar l'inquilí amb 4 mesos d'antelació i amb 2 mesos a 
l'arrendador. Addicionalment es va establir que l'increment produït per l'actualització 
anual de la renda no podrà excedir la variació percentual experimentada per l'Índex de 
Preus al Consum, per la qual cosa l'actualització anual del preu del lloguer va quedar 
lligada a l'IPC, que opera com a límit màxim de l'augment. 

És necessari comprendre que, la possibilitat de regulació dels preus de lloguer assegura 
una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini per als propietaris, 
equilibrant així el dret a la llibertat d'empresa i el dret a la propietat privada amb relació 
al dret d'accés a un habitatge digne i el compliment de la funció social de la propietat. 
L'existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part arrendadora i la part 
arrendatària, en escenaris d'escassetat d'oferta i tensió dels preus, comporta que el 
preu es determini de manera unilateral per la part arrendadora, sent la majoria de les 
vegades una càrrega desproporcionada en relació amb els ingressos familiars. Tot això 
justifica que sigui possible la intervenció dels poders públics en la regulació d'un 
element essencial en la relació contractual, com és el preu. En aquests moments, 
acabar amb els preus abusius és urgent, especialment en una situació de crisi sanitària, 
social i econòmica, on els ingressos de les classes populars es poden reduir de manera 
significativa. I és necessari adoptar mecanismes que garanteixin el compliment efectiu 
del dret a un habitatge digne i adequat al nostre país. 

 

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença 
presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents 

ACORDS 

L’Ajuntament de Pollença insta el Govern d’Espanya a: 

1. Aprovar una llei estatal d'habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el marc 
de les competències de les comunitats autònomes i municipis, que blindi la funció 
social de l'habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un habitatge 
digne i adequat recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola, inclòs l'accés als 
subministraments bàsics. I adoptar mecanismes que garanteixin el compliment de les 
obligacions internacionals en matèria de dret a l'habitatge contingudes en el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, l'Observació generals Nº4 i Nº7 
del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del Nen, així com les resolucions i 
dictàmens del Comitè DESC en matèria d'habitatge i garantir la seva aplicació 
immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós sense alternativa residencial. 



 

2. Legislar per a regular el mercat del lloguer d'habitatges, impedint preus abusius en 
els contractes d'arrendament d'habitatge mitjançant mecanismes de control de preus 
i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en contractes futurs. A 
més, es garantirà un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc públic 
d'habitatge en lloguer social i assumible, adoptant mecanismes per a la cessió 
obligatòria i temporal d'habitatge buit en mans de grans tenidors d'habitatge 
(propietaris de més de 10 habitatges) a les administracions públiques competents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollença, 19 de gener de 2021  

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del 28 de gener de 2021 


